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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne oddziałujące na kształt prawa 
UE 

 
Mechanizm sprawiedliwej transformacji – Just Transition Mechanism  
Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, by 
transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy. 
Wprawdzie wszystkie regiony będą potrzebowały finansowania i w planie inwestycyjnym na 
rzecz Europejskiego Zielonego Ładu zostało to przewidziane, mechanizm zapewnia jednak 
ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021–2027 uruchomić co najmniej 100 mld euro  
w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami 
transformacji i złagodzić te skutki. 
Mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie opierał się na trzech głównych źródłach 
finansowania: 1) Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 2) specjalnym systemie 
sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU;3) instrumencie pożyczkowym Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego gwarantowanym przez budżet UE 
 
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2020/01/14-01-
2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-
transition-mechanism 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Nowe zasady ochrony infrastruktury krytycznej w UE 
 
Konsultacje publiczne w sprawie zmian dot. zasad ochrony infrastruktury krytycznej (The 
European Critical Infrastructure Directive 2008/114/EC) – I etap legislacyjny – plan działania. 
Ostateczny termin na odpowiedź to 7 sierpnia 2020 r. 

Inicjatywa UE ma na celu zapewnienie lepszej ochrony infrastruktury krytycznej przed 
zniszczeniami spowodowanymi klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ze strony człowieka (np. 
terroryzm, cyberataki, dezinformacja, wrogie przejęcia spoza UE), biorąc pod uwagę rosnące 
powiązania między sektorami życia (gospodarki) czy też nowe zagrożenia (np. zmiany klimatu, 
pandemie). 

Link: https://pracodawcy.pl/nowe-zasady-ochrony-infrastruktury-krytycznej-w-ue-konsultacje/  

2. Odpady niebezpieczne – uaktualnione stężenia graniczne zanieczyszczeń chemicznych 

 
Konsultacje publiczne w sprawie zmiany rozporządzenia dot. odpadów niebezpiecznych – 
trwałe zanieczyszczenia organiczne. (Regulation (EU) 2019/1021 on Persistent Organic 
Pollutants (POPs) – I etap legislacyjny – plan działania. Ostateczny termin na odpowiedź to 7 
sierpnia 2020 r.  
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Trwałe zanieczyszczenia organiczne to trujące chemikalia, które rozpadają się powoli i dostają 
się do łańcucha pokarmowego, szkodząc środowisku i naszemu zdrowiu. Szczególne obawy 
budzą odpady zawierające trwałe zanieczyszczenia organiczne. W związku z tym UE ustala 
stężenia graniczne dla tych substancji chemicznych. Są one regularnie poddawane ocenie w 
świetle wyników najnowszych badań. W ramach tej inicjatywy Komisja ponownie dokonuje 
przeglądu ograniczeń, aby zagwarantować, że zarządzanie takimi odpadami odbywa się w 
sposób przyjazny dla środowiska oraz zapewnić bezpieczniejszy recykling. 

Link: https://pracodawcy.pl/odpady-niebezpieczne-uaktualnione-stezenia-graniczne-
zanieczyszczen-chemicznych/  

3. Strategia UE: Przystosowanie się do zmian klimatu 

Konsultacje publiczne w sprawie modyfikacji strategii UE dot. przystosowania się do zmian 
klimatu (EU strategy on adaptation to climate change (COM(2013)216 final)). – I etap (plan 
działania) oraz II etap legislacyjny– konsultacje publiczne. Ostateczny termin na odpowiedź 
dot. planu działań to 30 czerwca 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji 
publicznych to 20 sierpnia 2020 r. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja ogłasza nową strategię, która ma pomóc 
UE w dostosowaniu się do skutków zmian klimatu. Strategia ma następujące cele: 

• wspieranie inwestycji w ekologiczne rozwiązania 

• uodparnianie gospodarki na zmiany klimatu 

• wzmacnianie odporności kluczowej infrastruktury 

• uwzględnianie dodatkowo czynników klimatycznych w praktykach w zakresie zarządzania 
ryzykiem 

• zwiększanie zapobiegania i gotowości na wypadek klęsk żywiołowych. 

Link: https://pracodawcy.pl/strategia-ue-przystosowanie-sie-do-zmian-klimatu-konsultacje-
publiczne/  
 

 Publikacje: 
 
1) PORADNIK UE: COVID-19: POWRÓT DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA – dostosowanie 

środowiska pracy i ochrona pracowników 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przygotowała poradnik mający na celu 
dostosowanie środowiska pracy i ochronę pracowników w dobie COVID-19. Znajdują się  
w nim rady na temat oceny ryzyka i odpowiednich środków, takich jak minimalizowane 
narażenia, wznawianie pracy, radzenie sobie z nieobecnością pracowników i zarządzanie 
pracownikami pracującymi z domu. 

Ponadto dodano informacje i inne linki dotyczące wielu sektorów, zawodów i krajów. 

Link: https://osha.europa.eu/pl/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-
and-protecting-workers/view  
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2) Raport Ecologic Institute (EI) i European Climate Foundation (ECF): ‘Climate laws in 
Europe: Good practices in net-zero management’ 

W raporcie zawarta jest analiza ramowych przepisów dot. ochrony klimatu w ośmiu krajach 
UE (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Szwecja) oraz Wielkiej 
Brytanii. Publikacja jest częścią serii Net-Zero 2050, inicjatywy ECF z udziałem ekspertów  
z wielu organizacji europejskich. 

Porozumienie paryskie zobowiązuje kraje członkowskie UE do transformacji klimatycznej. 
Ocena istniejącego ustawodawstwa krajowego (m.in. identyfikacja dobrych praktyk)  
w połączeniu z długoterminowym planowaniem strategicznym ułatwia realizację celów w tej 
dziedzinie. 

Link: https://europeanclimate.org/content/uploads/2020/02/04-02-2020-climate-laws-in-
europe-full-report.pdf  

 

 Sprawy poruszane podczas posiedzenia Sektorowego Komitetu Dialogu 
Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego 

 

1. Przedstawienie działań przemysłu wydobywczego (praktyki dot. zdrowia i 
bezpieczeństwa) odnośnie COVID-19 (wnioski z prezentacji UEPG, IMA-Europe, 
Euromines) 

2. Porozumienie dot. ograniczania skutków działania krzemionki krystalicznej NEPSI – 
działania w okresie 2019-2021 

3. Wyzwania związane ze starzeniem się pracowników w przemyśle wydobywczym  

 
Szczegółowa informacja zawarta jest pod linkiem: https://pracodawcy.pl/sektorowy-komitet-
dialogu-spolecznego-dla-przemyslu-wydobywczego-19-06-2020-r/ 
 
Źródło: Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA), Ecologic Institute, European Climate Foundation, UEPG, IMA-Europe, Euromines 
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