KOMISJA EUROPEJSKA
Zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii:
▶▶ polityką rolną, gospodarczą, społeczną,
▶▶ obronnością i polityką międzynarodową
▶▶ jest instytucją zajmującą się konstruowaniem i przedstawianiem pod
głosowanie Radzie Unii Europejskiej lub Parlamentowi Europejskiemu
wszystkich aktów prawnych Unii.
▶▶ Komisja przygotowuje też zazwyczaj propozycje traktatów i innych aktów prawa międzynarodowego, które są później dyskutowane na zebraniach Rady Europejskiej.
▶▶ nadzoruje też rządy państw członkowskich w sprawie wdrażania zmian
prawa poszczególnych krajów wynikających z przystosowywania prawa
krajowego do ustaleń unijnych. Komisja prowadzi też bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.
▶▶ Przewodniczący Komisji Europejskiej jest oficjalną „głową” Unii, reprezentując ją w kontaktach międzynarodowych.
▶▶ Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej.

PRIORYTETY KOMI
POLITYKA ZAGRANICZNA
Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami na świecie.
Zawarła partnerstwa strategiczne z kluczowymi
podmiotami międzynarodowymi, prowadzi ożywioną współpracę ze wschodzącymi potęgami
na całym świecie, a także podpisała dwustronne
układy o stowarzyszeniu z wieloma państwami,
które z nią sąsiadują.

EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA
Służy przede wszystkim podtrzymywaniu stabilności w regionie pod względem politycznym i
gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa. Stabilność UE opiera się na demokracji,
przestrzeganiu praw człowieka i praworządności, a realizowana polityka ma zagwarantować,
że prawa te są respektowane.

POLITYKA HANDLOWA
Unijna polityka handlowa wyznacza kierunek
działań w obszarze handlu i inwestycji zarówno w UE, jak i poza nią. Polityka ta ma wpływ
na życie obywateli UE i jest kształtowana przy
uwzględnieniu ich opinii, tak aby odzwierciedlała wartości i interesy całego społeczeństwa
europejskiego. UE pomaga przedsiębiorstwom
jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie oferuje światowy rynek, oraz stara
się pobudzać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i inwestycje w UE.

ISJI EUROEJSKIEJ
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ
Za pomocą swojej polityki współpracy na rzecz
rozwoju Unia Europejska przyczynia się do
zmniejszenia ubóstwa na świecie oraz do zagwarantowania trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a także
wspiera demokrację, praworządność, dobre
rządzenie i poszanowanie praw człowieka.

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI
UE udziela pomocy humanitarnej stosownie do
potrzeb, zwłaszcza osobom najsłabszym, oraz
koordynuje udzielanie europejskiej pomocy w
zakresie ochrony ludności podczas klęsk i katastrof na całym świecie.

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA
Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa
i obrony służy wzmacnianiu zdolności UE do
zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi poprzez rozwój zdolności cywilnych i wojskowych.

ROZSZERZENIE UE
Inwestycje w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny wpływ na
transformację państw zainteresowanych członkostwem w UE, ponieważ prowadzi do pozytywnych zmian demokratycznych, politycznych,
gospodarczych i społecznych.

PLAN INWESTYCYJNY DLA EUROPY
„PLAN JUNCKERA”
„PRZYWRÓCENIE WŁAŚCIWEGO POZIOMU INWESTYCJI W EUROPIE”
Plan inwestycyjny dla Europy, tzw. plan Junckera, ma trzy cele: usuwanie
przeszkód dla inwestycji, zapewnianie widoczności projektom inwestycyjnym i pomocy technicznej podczas ich realizacji inteligentniejsze wykorzystanie środków finansowych. Trzy filary, na których opiera się plan, to:
▶▶ Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który udziela gwarancji UE, aby
umożliwić pozyskanie inwestycji prywatnych.
Komisja współpracuje ze swoim partnerem
strategicznym – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI);
▶▶ Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i europejski portal projektów inwestycyjnych, które zapewniają pomoc techniczną i zwiększają widoczność możliwości inwestycyjnych, a przez to pomagają
urzeczywistnić projekty inwestycyjne. Centrum
jest przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z
grupą EBI;
▶▶ poprawa otoczenia biznesowego poprzez usunięcie barier regulacyjnych dla inwestycji zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.
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