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 Informacje generalne – inicjatywy strategiczne 
 
Program transformacji regionów węglowych (Coal regions in transition initiative) 
 
Program transformacji regionów węglowych opiera się na założeniu, że żadne regiony nie 
pozostaną same w dążeniu do osiągniecia gospodarki neutralnej dla klimatu. Spadające 
zużycie węgla doprowadziło do zamknięcia kopalni w wielu regionach w całej Europie. W 
grudniu 2017 roku Komisja uruchomiła „platformę dla regionów w procesie transformacji”. 
Platforma jest kluczową – jak podkreśla Komisja – częścią inicjatywy transformacji regionów, 
intensywnie wykorzystujących węgiel, jako nielegislacyjny element pakietu „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”. W lutym 2019 roku Komisja Europejska uruchomiła sekretariat 
odpowiedzialny za zarządzanie wydarzeniami i spotkaniami platformy, wsparcie techniczne i 
materiały. Obecnie trwają projekty pilotażowe w 20 regionach m.in.: Śląsk, Dolny Śląsk 
(Polska), Zachodnia Macedonia (Grecja), Trenczyn (Słowacja), Morawy i Śląsk, Usti i Karlowe 
Wary (Czechy), Dolina Jiu (Rumunia), Asturia, Aragonia, Kastylia-León i Kastylia-La Mancha 
(Hiszpania), Brandenburgia, Saksonia i Saksonia Anhalt (Niemcy). 
 
Elementy programu: 

 Węgiel w miksie energetycznym Europy (przejście na czystsze formy energii i 
innowacyjne technologie, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla), 

 Zapewnienie sprawiedliwej transformacji (wsparcie finansowe oraz adaptacja miejsc 
pracy), 

 Inicjatywa dla regionów węglowych (platforma współpracy, otwarte forum, skupiające 
wszystkie zainteresowane strony: władze lokalne, regionalne i krajowe, 
przedsiębiorstwa i związki zawodowe, organizacje pozarządowe i środowisko 
akademickie), 

 Dwustronne wsparcie dla regionów górniczych w okresie przejściowym – zespoły 
krajowe, rozmowy dwustronne z ekspertami Komisji w celu przygotowania 
indywidualnej strategii transformacji. 

Więcej informacji https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-
regions-transition_en  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Inwestycje przyjazne środowisku – unijna norma dotycząca „obligacji ekologicznych” 

Konsultacje publiczne dot. „obligacji ekologicznych” w ramach Planu działania: finansowanie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego – I etap legislacyjny – plan działania. Ostateczny 
termin na odpowiedź dot. planu działania to 7 sierpnia 2020 r. 
Celem tej inicjatywy jest pozyskanie większej puli środków finansowych na zrównoważone 
inwestycje poprzez ustanowienie unijnej normy dotyczącej „obligacji ekologicznych”, jasno 
określającej, w jakie aktywa i projekty można inwestować pozyskane w ten sposób środki. 
Podstawę tej normy stanowi sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN


opublikowane w czerwcu 2019 r. przez powołaną przez Komisję grupę ekspertów 
technicznych. 

Link: https://pracodawcy.pl/inwestycje-przyjazne-srodowisku-unijna-norma-dotyczaca-
obligacji-ekologicznych-konsultacje-spoleczne/  
 

2. Przegląd przepisów UE dot. opakowań i odpadów opakowaniowych – “Mniej odpadów 
opakowaniowych” 

Konsultacje publiczne w sprawie statusu opakowań i odpadów opakowaniowych (m.in 
Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) – I etap legislacyjny– 
plan działania. Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działania to 6 sierpnia 2020 r. 

Komisja podda przeglądowi wymogi dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w UE. 
Elementami tego przeglądu będą: poprawa projektów opakowań w celu wspierania ich 
ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi, zwiększenie zawartości nadającej się 
do recyklingu w opakowaniach, rozwiązanie problemu zbędnego pakowania, zmniejszenie 
ilości odpadów opakowaniowych. 

Link: https://pracodawcy.pl/przeglad-przepisow-ue-dot-opakowan-i-odpadow-
opakowaniowych-mniej-odpadow-opakowaniowych/  

3. Fluorowane gazy cieplarniane – przegląd przepisów UE (2015–2020) 

Konsultacje publiczne planu działania w sprawie ochrony klimatu – rewizja przepisów dot. 
fluorowanych gazów cieplarnianych (m.in Rozporządzenie (EU) Nr 517/2014). – I etap 
legislacyjny – plan działania. Ostateczny termin na odpowiedź to 7 września 2020 r., 
konsultacje publiczne rozpoczną się w III kwartale 2020 r. 

W 2014 r. UE przyjęła przepisy mające na celu znaczne ograniczenie emisji fluorowanych 
gazów cieplarnianych. Celem inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych przepisów i ich 
aktualizacja pod kątem: Europejskiego Zielonego Ładu i prawa o klimacie, nowych 
międzynarodowych zobowiązań dotyczących wodorofluorowęglowodorów/HFC (protokół 
montrealski), poczynionych postępów i zdobytych doświadczeń. 

Link: https://pracodawcy.pl/fluorowane-gazy-cieplarniane-przeglad-przepisow-ue-2015-2020-
konsultacje-publiczne/  
 

 Publikacje oraz inne informacje: 
 
1. Publikacja BusinessEurope ‘European social partners framework agreement on 

digitalisation’ (Umowa ramowa europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji) 
 
Cyfrowa transformacja gospodarki to szerokie, wieloaspektowe zagadnienie, które ma 
kluczowe konsekwencje dla rozwoju gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Państwa 
członkowskie UE realizują ją w rożny sposób w zależności od sytuacji społeczno-
ekonomicznej, prawodawstwa, panujących stosunków pracy oraz istniejących inicjatyw, 
praktyk i układów zbiorowych. 
 
Transformacja cyfrowa przynosi wyraźne korzyści zarówno pracodawcom, pracownikom, jak i 
osobom poszukującym pracy pod względem nowych możliwości zatrudnienia, zwiększonej 
wydajności, poprawy warunków pracy, nowych sposobów organizacji pracy oraz lepszej 
jakości usług i produktów. Odpowiednio zastosowane strategie mogą prowadzić do wzrostu 
zatrudnienia i utrzymania miejsc pracy. 
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Jednym z celów publikacji jest podniesienie świadomości pracodawców, pracowników i ich 
przedstawicieli dotyczących możliwości i wyzwań w świecie pracy wynikających z 
transformacji cyfrowej; 

Link: https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation  

2. Informacje z warsztatów online dot. European Green Deal – rola R&I w neutralności 
klimatycznej Polski – Delivering the EGD – What role for R&I in Poland’s transition to 
climate neutrality? 

Spotkanie miało na celu przedstawienie roli badań i innowacji we wdrażaniu Europejskiego 
Zielonego Ładu (EGD) oraz osiągnięciu neutralności klimatu, a jednocześnie pokazanie 
dokonań i roli w tym zakresie w Polsce. 

Konkluzje z warsztatów: 

 Badania naukowe i innowacje (R&I) są kluczowe dla wdrożenia EGD i zapewnienia 
neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Będą również miały znaczenie dla 
stymulowania wzrostu gospodarczego po pandemii COVID-19. Stan epidemii pokazał 
jak ważne jest utrzymanie zrównoważonego rozwoju (balans między aktywnością 
człowieka a potrzebami środowiska). W maju KE przyjęła dwie strategie: 
bioróżnorodności oraz „od pola do stołu”, wpływające na działania gospodarcze w 
przyszłości. Ważna jest też rola innowacji społecznej (inne zachowania społeczeństwa 
np. w dziedzinie recyklingu czy SLO). 

 W Polsce działania R&I są wdrażane i rozwijane jako ważny element przejścia 
społeczno-ekonomicznego do neutralności klimatycznej (m.in. ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych przez dekarbonizację oraz efektywność energetyczną), 
utrzymania konkurencyjności gospodarki oraz zapewnienie przyszłości dla przemysłu. 
Przyznaje to zgodnie KE i Min. Klimatu. Narzędziami finansowymi do osiągnięcia celu 
są: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Inicjatywa Coal Regions in 
Transition oraz partnerstwa w ramach Horyzont Europa. 

 Inicjatywy dot. czystych technologii wymagające współdziałania różnych gałęzi 
przemysłu: Clean Hydrogen (Czysty wodór), Low carbon Industries (przemysł 
niskoemisyjny CO2), Industrial Cloud and Platforms (chmury i platformy przemysłowe), 
Raw Materials (rola surowców mineralnych). 

Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/warsztaty-online-dot-european-green-
deal-rola-ri-w-neutralnosci-klimatycznej-polski-9-06-2020/   
 

 Stanowiska Związku, opinie oraz uwagi  
 

1. Stanowisko Związku w sprawie w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej 

 
Link: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-w-sprawie-w-sprawie-przegladu-wytycznych-
dla-transeuropejskiej-infrastruktury-energetyczne/  
 

2. Stanowisko Związku w sprawie modernizacji przepisów UE dot. baterii 
 
Link: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-w-sprawie-modernizacji-przepisow-ue-dot-
baterii/  
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3. Stanowisko Związku w sprawie w sprawie Strategii zrównoważonego finansowania – 
‘Sustainable finance strategy’ 

 
Link: https://pracodawcy.pl/stanowisko-w-sprawie-strategii-zrownowazonego-finansowania-
sustainable-finance-strategy/  
 
 
Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Klimatu, E3G, KGHM Cuprum, BusinessEurope, 
Euromines 
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