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                                    Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 

"Jeśli wykonamy naszą pracę jak należy, w 2050 r. Europa będzie pierwszym neutralnym pod 

względem emisji dwutlenku węgla kontynentem na świecie, będzie wiodącą siłą w sektorze 

cyfrowym, będzie gospodarką, która najlepiej potrafi znaleźć równowagę rynkiem  

a wymiarem społecznym... To zadanie nie jest łatwe, ale razem jesteśmy w stanie je 

wykonać,"-  powiedziała Usrula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej na 

początku kadencji.  

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Europejska określiła sześć  głównych priorytetów na lata 2019-2024. Należą do 

nich:  

- Europejski Zielony Ład, 

- Europa na miarę ery cyfrowej, 

- Gospodarka, która służy ludziom, 

- Silniejsza pozycja Europy na świecie,  

- Promowanie naszego europejskiego stylu życia, 

- Nowy impuls dla demokracji europejskiej.  
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Europejski Zielony Ład 

W ramach pierwszego priorytetu „Europejski Zielony Ład”  Komisja 

Europejska przedstawiła ambitny pakiet środków, które powinny 

umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie 

korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji.   Najważniejsze 

działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu obejmują:  

 ograniczenie emisji,  

 inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje,  

 ochronę środowiska naturalnego w Europie.  

Działania te mają doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów dzięki 

przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz do przeciwdziałania utracie 

różnorodności biologicznej i zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. 

 

Aby sprostać wyzwaniom, jakimi są degradacja środowiska i zmiany klimatyczne, Europa 

potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną  

i konkurencyjną gospodarkę: 

 która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, 

 w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,  

 w której regiony i społeczeństwa będą się rozwijać w sposób sprawiedliwy.  

 

Komisja Europejska podkreśla, że stanie się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem 

jest dla Europy dużym  wyzwaniem, ale też szansą. Europejski Zielony Ład może stać się 

nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie 

ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa.     

UE zapewni wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów 

najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie 

mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony   
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mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.      

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wymagało działań we wszystkich sektorach 

gospodarki, takich jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie 

innowacji przemysłowych, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu 

prywatnego i publicznego, obniżenie emisyjności sektora energii, zapewnienie większej 

efektywności energetycznej budynków oraz współpraca z partnerami międzynarodowymi  

w celu poprawy światowych norm środowiskowych. 
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Europa na miarę ery cyfrowej 

„Europa na miarę ery cyfrowej” to priorytet, w ramach którego 

planowane jest zapewnienie obywatelom UE dostępu do 

technologii najnowszej generacji. Technologie oparte na danych 

i sztucznej inteligencji mogą pomóc w opracowaniu 

inteligentnych rozwiązań dla wielu wyzwań społecznych, od 

zdrowia po rolnictwo, bezpieczeństwo czy  produkcję. Unijna 

strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści 

Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu 

neutralności klimatycznej Europy. Strategie UE w dziedzinie sztucznej inteligencji i danych 

mają więc zachęcać przedsiębiorstwa do korzystania z tych nowych technologii.   

Działania w ramach priorytetu „Europa na miarę ery cyfrowej” będą realizowane w ramach 

trzech filarów:  

 doskonałość i zaufanie do sztucznej inteligencji,  

 europejska strategia w zakresie danych,  

 europejska strategia przemysłowa.  

Dane i sztuczna inteligencja mogą pomóc w znalezieniu rozwiązań dla wielu problemów 

społecznych w wielu różnych dziedzinach takich jak zdrowie, rolnictwo, bezpieczeństwo czy 

produkcja. Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli technologia ta będzie rozwijana  

i wykorzystywana w sposób pozwalający zdobyć zaufanie ludzi. Unijne ramy strategiczne 

oparte na podstawowych wartościach sprawią, że obywatele z większym zaufaniem 

zaakceptują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Ramy takie będą jednocześnie 

stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do wprowadzania tego rodzaju rozwiązań. 

 

Europejska strategia w zakresie danych ma natomiast zapewnić UE pozycję lidera pod 

względem społeczeństwa opartego na danych. Stworzenie jednolitego rynku danych umożliwi  
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swobodny przepływ danych w UE i między sektorami z korzyścią dla przedsiębiorstw, 

naukowców i administracji publicznych. Dane są fundamentem cyfrowej transformacji. 

Dostęp do stale rosnącej ilości danych oraz możliwość korzystania z nich mają 

pierwszorzędne znaczenie dla innowacji i wzrostu. Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące 

potencjał danych mogą przynieść ważne, konkretne korzyści zarówno Europejczykom, jak  

i europejskiej gospodarce. UE chce  stworzyć jednolity rynek danych, gdzie możliwy jest 

przepływ danych w granicach UE i między sektorami, z pełnym poszanowaniem 

przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych 

osobowych. W nowej strategii przemysłowej Komisja Europejska chce zapewnić europejskim 

przedsiębiorstwom warunki, aby nadal mogły realizować swoje ambicje, a równocześnie 

stawić czoła światowej konkurencji. Cyfrowa transformacja ma wzmocnić pozycję przemysłu 

oraz małych o średnich przedsiębiorstw.  
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Gospodarka, która służy ludziom  

Trzeci priorytet obejmuje działania na rzecz sprawiedliwości 

społecznej i dobrobytu. Mając na względzie fakt, iż 

Europejczycy i przedsiębiorstwa w UE mogą dobrze 

prosperować tylko wtedy, gdy gospodarka im służy, Komisja 

Europejska planuje wzmacniać małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które stanowią trzon gospodarki UE. 

Społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej umożliwia rozwój gospodarczy  

i zmniejszenie ubóstwa i nierówności. Przy stabilnej sytuacji w Europie gospodarka może  

w pełni reagować na potrzeby obywateli UE. Poza wsparciem MŚP potrzebne jest także 

dokończenie tworzenia unii rynków kapitałowych i pogłębienie unii gospodarczej  

i walutowej.  

             

 

 



          

7 | S t r o n a  

 

BIULETYN  6/2020  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Silniejsza pozycja Europy na świecie  

Komisja Europejska podkreśla  znaczenie Europy na świecie. 

Komisja Europejska opowiada się za multilateralizmem i opartym 

na zasadach porządkiem globalnym. UE powinna pełnić bardziej 

aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie międzynarodowej. 

Otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa 

jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako 

światowego lidera przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie 

ochrony klimatu, środowiska i warunków pracy. Silniejszą pozycję na świecie ma Unii 

Europejskiej zapewniać skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy 

rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Komisja zwraca uwagę także 

na ścisłą współpracę z krajami sąsiadującymi i partnerami, wprowadzenie kompleksowej 

strategii na rzecz Afryki i potwierdzenie europejskiej perspektywy krajów Bałkanów 

Zachodnich.  
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Promowania naszego europejskiego stylu życia 

W ramach „Promowania naszego europejskiego stylu życia” 

Komisja Europejska zakłada ochronę podstawowych wartości 

UE, jak i stanie na straży wymiaru sprawiedliwości. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zauważyła, że 

zagrożenia dla praworządności podważają prawne, polityczne  

i gospodarcze podstawy Unii. Praworządność jest kluczowym 

elementem wizji Unii przedstawionej przez Ursulę von der Leyen – Unii opartej na równości, 

tolerancji i sprawiedliwości społecznej. Komisja planuje utworzenie kompleksowego 

europejskiego mechanizmu praworządności i co roku będzie w ramach tego mechanizmu 

przedstawiać obiektywne sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji w zakresie 

praworządności w całej Unii. W ramach tego priorytetu zwraca się także uwagę na znaczenie 

silnych granic, modernizacji systemu azylowego oraz współpracy z krajami partnerskimi.  

 

          



          

9 | S t r o n a  

 

BIULETYN  6/2020  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Nowy impuls dla demokracji europejskiej  

W ramach priorytetu „Nowy impuls dla demokracji 

europejskiej” Komisja ma zamiar skupić działania na 

wzmacnianiu demokracji europejskiej. Celem Komisji 

jest zachęcenie obywateli UE do aktywniejszego 

udziału w określaniu priorytetów UE i zwiększenie ich 

roli w procesie decyzyjnym. Komisja będzie dalej 

wzmacniać współpracę z Parlamentem Europejskim, 

który jest głosem obywateli, poprzez zapewnienie jego zaangażowania na wszystkich etapach 

negocjacji międzynarodowych, jak również zagwarantowanie przejrzystości w trakcie całego 

procesu legislacyjnego. Aby chronić demokrację przed ingerencją z zewnątrz, KE podkreśla 

potrzebę wspólnego podejścia i wspólnych norm w celu rozwiązania takich problemów, jak 

dezinformacja czy mowa nienawiści w Internecie. 
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Źródła:  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pl 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/4988/komisja-europejska-ursuli-von-der.html 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2,  

61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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