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 Informacje generalne – inicjatywy strategiczne 
 
Nowa strategia przemysłowa dla Europy – zrównoważony przemysł w strategii Europejski 
Zielony Ład 
 
Celem polityki UE jest ochrona środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla 
zdrowia ludzi oraz dla klimatu i różnorodności biologicznej. Za sprawą Europejskiego 
Zielonego Ładu Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu – w 
dużej mierze przez bardziej ekologiczne źródła energii i technologie.Do osiągnięcia unijnych 
celów klimatycznych i środowiskowych konieczna jest nowa polityka przemysłowa oparta na 
gospodarce o obiegu zamkniętym. 
 
Przemysł ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego rozwoju i dobrobytu Europy. Stanowi 
ponad 20% gospodarki UE i zatrudnia około 35 mln osób, a wiele milionów dodatkowych 
miejsc pracy w Unii i poza nią jest z nim powiązanych. Przemysł generuje 80% eksportu 
towarów i to głównie jemu UE zawdzięcza swoją pozycję czołowego globalnego dostawcy 
oraz miejsca przeznaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), z których większość to firmy rodzinne, stanowią ponad 99% 
wszystkich europejskich spółek i są filarem gospodarczym i społecznym Unii. 
 
W marcu 2020 r. UE przyjęła założenia nowej strategii przemysłowej dla Europy, która 
wspierać będzie zieloną transformację. Przemysłowi trzeba pomóc w modernizacji i 
wykorzystywaniu możliwości w UE i na świecie. Głównym celem będzie wspieranie rozwoju 
nowych rynków produktów o zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla klimatu. Konieczne 
jest obniżenie emisyjności i modernizacja energochłonnych gałęzi przemysłu. 
 
Dodatkowo nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym pomoże w 
modernizacji gospodarki UE. Komisja przedstawi politykę „zrównoważonych produktów”, 
której priorytetem będzie ograniczanie i ponowne wykorzystanie materiałów, zanim zostaną 
poddane recyklingowi. Ustanowione zostaną minimalne wymogi zapobiegające 
wprowadzaniu na unijny rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Podjęte zostaną 
działania przeciwko fałszywym twierdzeniom dotyczącym ekologiczności produktów lub 
usług.  
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN;  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Wyroby budowlane – przegląd przepisów unijnych 
Konsultacje publiczne mające na celu przegląd przepisów unijnych dot. wyrobów 
budowlanych (m.in Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011) – I etap 
legislacyjny– plany działania. Ostateczny termin na odpowiedź to 19 sierpnia 2020 r. 
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Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych ustanawia ogólnounijne przepisy 
dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Inicjatywa ma na celu dokonanie 
przeglądu tych przepisów. Obejmuje ona m.in. usprawnienie funkcjonowania jednolitego 
rynku wyrobów budowlanych. Celem jest uwolnienie potencjału rozwoju tego sektora, w tym 
również pod względem tworzenia miejsc pracy, promowanie celów środowiskowych w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz w miarę możliwości zwiększenie bezpieczeństwa produktów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/wyroby-budowlane-przeglad-przepisow-unijnych/  
 
2. Określanie śladu środowiskowego – metody i rezultaty 
Konsultacje publiczne dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług 
(metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności 
przedsiębiorstw oraz produktów. – – I etap legislacyjny– plany działania. Ostateczny termin 
na odpowiedź to 31 sierpnia 2020 r. 
 
W ramach tej inicjatywy firmy będą musiały uzasadnić swoje twierdzenia dotyczące śladu 
środowiskowego ich produktów/usług, stosując standardowe metody ilościowego określenia. 
Celem jest sprawienie, aby twierdzenia takie były wiarygodne, porównywalne i możliwe do 
zweryfikowania w całej UE, a także – ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu 
(stwarzania przez firmy mylnego wrażenia co do ich wpływu na środowisko). 
 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-ue-okreslanie-sladu-srodowiskowego-metody-i-
rezultaty/ 
 
3. Biała Księga w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi 
 
Konsultacje publiczne Białej Księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami 
zagranicznymi – COM(2020) 253 – II etap legislacyjny – konsultacje publiczne. Ostateczny 
termin na odpowiedź to 23 września 2020 r. Rząd RP przygotowuje stanowisko dotyczące 
tego dokumentu, uwagi oraz opinie są zbierane do 7 sierpnia 2020 r. 
 
Subsydia zagraniczne, do których odnosi się „Biała Księga” to wsparcie finansowe 
przyznawane przez rządy lub organy publiczne państw spoza Unii Europejskiej 
indywidualnym firmom, branżom lub grupom przedsiębiorstw albo branż, mającym siedzibę 
lub działającym na terenie UE. Wsparcie to może mieć różnoraką postać, m.in. zastrzyków 
kapitałowych, dotacji, pożyczek, gwarancji pożyczkowych, zachęt podatkowych. Część z 
nich może powodować zakłócenia na Jednolitym Rynku, odbierając firmom możliwość 
konkurowania na równych warunkach.  
 
Komisja Europejska identyfikuje występujące na Jednolitym Rynku zakłócenia spowodowane 
zagranicznymi subsydiami. Należą do nich: 

 osłabienie równych warunków działania dla firm, 
 ułatwianie nabywania przedsiębiorstw z UE, 
 zakłócenia w uczciwym dostępie do zamówień publicznych, unijnego finansowania. 

Aby wypełnić luki w unijnym prawie i zapewnić równe warunki dla wszystkich firm, Komisja 
Europejska przedstawia różne scenariusze rozwiązań, zachęcając do szerokiej debaty. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/biala-ksiega-w-sprawie-wyrownywania-szans-w-zwiazku-z-
subsydiami-zagranicznymi/  
 

 Publikacje oraz stanowiska: 
 
1. Raporty Komisji Europejskiej dot. prawa pracy 
 

https://pracodawcy.pl/wyroby-budowlane-przeglad-przepisow-unijnych/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-ue-okreslanie-sladu-srodowiskowego-metody-i-rezultaty/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-ue-okreslanie-sladu-srodowiskowego-metody-i-rezultaty/
https://pracodawcy.pl/biala-ksiega-w-sprawie-wyrownywania-szans-w-zwiazku-z-subsydiami-zagranicznymi/
https://pracodawcy.pl/biala-ksiega-w-sprawie-wyrownywania-szans-w-zwiazku-z-subsydiami-zagranicznymi/


Prawo pracy jest gałęzią prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców 
w miejscu pracy. 

Unia Europejska pragnie promować postęp społeczny oraz stale ulepszać warunki życia i 
pracy mieszkańców Europy – patrz preambuła Traktatu o funkcjonowaniu UE. 

W 2016 r. Unia Europejska stworzyła europejskie centrum wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie prawa pracy, zatrudnienia i polityki rynku pracy. Centrum wiedzy specjalistycznej 
zajmuje się prawnymi, regulacyjnymi, gospodarczymi i politycznymi aspektami zatrudnienia i 
rynku pracy, w tym reformami, w 28 państwach członkowskich UE, państwach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), krajach kandydujących i potencjalnych krajach 
kandydujących kwalifikujących się do uzyskania wsparcia w ramach w osi Progress 
programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. 

Efektem prac Komisji Europejskiej są miesięczne sprawozdania dotyczące rozwoju sytuacji 
w dziedzinie prawa pracy w państwach członkowskich UE i w państwach EOG. 

Link: https://pracodawcy.pl/raporty-komisji-europejskiej-dot-prawa-pracy/  

2. Stanowisko Euromines dot. adaptacji do zmian klimatu (Europejski Zielony Ład) 

Pierwszy element większości gospodarczych łańcuchów wartości, czyli sektor surowców 
mineralnych, jest dostawcą materiałów i produktów o krytycznym znaczeniu dla wielu 
sektorów gospodarki. Jeśli chodzi o przystosowanie się do zmian klimatu, europejski sektor 
minerałów zapewnia dostępność podstawowych materiałów potrzebnych do budowy 
neutralnej dla klimatu, zorientowanej na usługi i dobrostan ludzi, zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowa infrastruktura dla alternatywnych źródeł energii oraz 
elektromobilności wymaga zwiększonego wykorzystania metali i minerałów, w szczególności: 
miedzi i grafitu (kable elektryczne, generatory i silniki elektryczne); aluminium, (kable 
elektryczne); oraz wielu innych metali i minerałów, w tym fosforu, potasu i azotu do produkcji 
biomasy. Ponadto panele fotowoltaiczne i systemy termalne wykorzystują kombinację do 22 
metali nieżelaznych, krzemu, chemikaliów (np. elektrolitów organicznych) oraz szkła. 

Ciągle zmieniający się klimat generuje szereg zagrożeń dla działalności wydobywczej, biorąc 
pod uwagę fakt, że operacje górnicze są często zlokalizowane w trudnych warunkach 
geograficznych, opieraja się na środkach trwałych o bardzo długiej amortyzacji, obejmują 
globalne zintegrowane łańcuchy dostaw. Podwyższone temperatury, zmiany opadów 
atmosferycznych, podnoszenie się poziomu morza, trzęsienia ziemi i ekstremalne zdarzenia 
są czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność górniczą. 

Jednocześnie europejski przemysł wydobywczy aktywnie przyczynia się i wspiera wszystkich 
interesariuszy w całym łańcuchu wartości, aby: 

 poprawić wiedzę na temat skutków zmian klimatycznych (świadomość zagrożeń 
klimatycznych); 

 wzmocnić planowanie i zarządzanie ryzykiem klimatycznym w sektorze publicznym i 
prywatnym (oceny ryzyka mechanizmy przenoszenia ryzyka, ochrona klimatu); 

 przyspieszyć działania, koncentrując się na efektywnych rozwiązaniach, wdrażaniu 
innowacji (opartej na badaniach naukowych) i na zapobieganiu skutkom. 

Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/stanowisko-euromines-dot-adaptacji-do-
zmian-klimatu-europejski-zielony-lad/  
 
Źródło: Komisja Europejska, The European Centre of Expertise (ECE), Euromines 
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