
 

Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 8 lipca 2020 r. 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Horyzont Europa (Horizon Europe - the next research and innovation framework programme) 
 
Horyzont Europa to przyszły 9. Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2021-2027), który będzie kontynuacją programu Horyzont 2020. Komisja Europejska 
zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE ponad 100 miliardów euro. Parlament 
Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania 
Horyzontu Europa. Program będzie opierał się na 5 misjach utworzonych dla kluczowych 
wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu 
oraz zdrowa gleba i żywność. 
 
„Horyzont Europa” będzie miał 3 filary: 

 doskonała baza naukowa, 
 globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, 
 innowacyjna Europa.. 

Dodatkowa część przekrojowa wprowadzi środki wspierające państwa członkowskie w jak 
najlepszym wykorzystaniu krajowego potencjału badawczo-innowacyjnego. Wzmocni to 
europejską przestrzeń badawczą. 
 
Dla sektora surowców największe znaczenie będzie miał filar II: Globalne wyzwania i 
europejska konkurencyjność przemysłowa, który będzie wspierał badania będące 
odpowiedzią na wyzwania społeczne i zapotrzebowanie w kwestii technologii przemysłowych 
w takich dziedzinach jak rozwiązania cyfrowe, energetyka, mobilność, żywność i zasoby 
naturalne. W jego ramach przewidziany jest Klaster 4 „Digital, Industry and Space”, który 
grupuje większość projektów surowcowych. 
Nowością jest trzeci filar „Horyzontu Europa”: Innowacyjna Europa, który będzie służył 
promowaniu innowacji poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji. Będzie ona 
punktem kompleksowej obsługi dla innowatorów o dużym potencjale. 

Więcej informacji https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-
framework-programme_pl 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Strategia UE na rzecz unii bezpieczeństwa (na lata 2020–2024) 
 
Konsultacje publiczne w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa – I etap 
legislacyjny – plan działania. Ostateczny termin na odpowiedź to 15 lipca 2020 r.  

W ramach tej inicjatywy określone zostaną obszary, w których UE może pomóc państwom 
członkowskim (rządom, administracji, przedsiębiorcom) w zwiększeniu bezpieczeństwa. 
Przewidziano w niej środki, które służą: wzmocnieniu infrastruktury krytycznej, walce z 
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terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, zapobieganiu zagrożeniom hybrydowym i ich 
zwalczaniu. 

Link: https://pracodawcy.pl/strategia-ue-na-rzecz-unii-bezpieczenstwa-na-lata-2020-2024/ 

2. Aktualizacja planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej 

Konsultacje publiczne w sprawie działań w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education 
Action Plan (2018 – 2020)).. – I oraz II etap legislacyjny– plan działania oraz konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 15 lipca 2020 r., czas na 
wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 4 września 2020 r. 

Cele planu to: zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród Europejczyków, wsparcie krajów UE 
oraz przedsiębiorców w ich wzajemnej współpracy na rzecz dostosowania swoich systemów 
kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej, wykorzystanie potencjału internetu do udostępnienia 
wszystkim możliwości e-uczenia się. 

Link: https://pracodawcy.pl/aktualizacja-planu-dzialania-w-dziedzinie-edukacji-cyfrowej-
konsultacje-ue/ 

3. Unijny kodeks celny – ocena śródokresowa 

Konsultacje publiczne Unijnego kodeksu celnego (Union Customs Code (UCC)). – I etap 
legislacyjny – plan działania. Ostateczny termin na odpowiedź to 17 lipca 2020 r., konsultacje 
publiczne rozpoczną się w III kwartale 2020 r. 

Ocenie jest poddana efektywność UCC oraz stopień, w jakim zostały osiągnięte postawione w 
nim cele, takie jak: ułatwienie handlu w UE, zapewnienie odpowiednich kontroli, uproszczenie 
przepisów prawa celnego, wyeliminowanie papierowej formy dokumentów. 

Link: https://pracodawcy.pl/unijny-kodeks-celny-ocena-konsultacje-spoleczne/ 
 
4. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 
 
Konsultacje publiczne Dolnośląskiej Strategii Innowacji – konsultacje aktu prawa miejscowego 
ostateczny etap legislacyjny. Ostateczny termin na odpowiedź to 30 lipca 2020 r. 
 
Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument 
realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy 
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie. Dokument, został 
opracowany z uwagi na: kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową 
perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-
gospodarczej regionu dolnośląskiego. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/  
 

 Publikacje oraz inne informacje: 
 
1. HORIZON EUROPE CLUSTER 4: DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 
 
Komisja Europejska przygotowała publikację dotyczącą Klastra 4  w ramach drugiego filara 
(Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) programu „Horyzont 
Europa”. Dokument poświęcony jest zagadnieniom związanym z cyfryzacją, przemysłem i 
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przestrzenią kosmiczną, a opisuje działania dotyczące technologii przemysłowych w takich 
dziedzinach jak rozwiązania cyfrowe, energetyka, mobilność, żywność i surowce. 
 
Cyfryzacja i postęp technologiczny kształtują wszystkie sektory gospodarki i sposób życia 
społeczeństwa. Zmieniają one kierunek rozwoju i sposoby produkcji przemysłowej. Sukces tej 
transformacji jest uzależniony od badań i innowacji, które muszą być ukierunkowane na 
globalne przywództwo i autonomię w strategicznych łańcuchach wartości. 

Link: https://pracodawcy.pl/horizon-europe-cluster-4-digital-industry-and-space/ 

2. Informacje z warsztatów dot. gospodarowania odpadami wydobywczymi “Implementation 
of the Extractive Waste Directive” I) PRODUCTION AND WASTE REPORTING 

Najważniejsze zagadnienia: 
Definicja odpadu wydobywczego: Dyrektywa dot. odpadów wydobywczych 2006/21/EC 
(EWD) reguluje gospodarkę odpadami pochodzącymi z poszukiwania, wydobycia, 
przetwarzania i składowania zasobów mineralnych oraz wydobycia z kamieniołomów, z 
wyłączeniem: 

 odpadów powstałych w wyniku poszukiwania, wydobycia i przetwarzania zasobów 
mineralnych oraz wydobycia z kamieniołomów, ale które nie są bezpośrednim 
wynikiem tych działań; 

 odpady powstające w wyniku poszukiwań, wydobywania i przetwarzania zasobów 
mineralnych na morzu; 

 procesów wtłaczania wody i ponownego wprowadzania pompowanych wód 
gruntowych zgodnie z definicją w art. 11 ust. 3 lit. j) tiret pierwsze i drugie dyrektywy 
2000/60/WE, w zakresie dozwolonym przez ten artykuł. 

 
Przetwarzanie: W ramach definicji odpadu wydobywczego termin „treatment – przetwarzanie” 
wymaga wyjaśnienia. Jest on zdefiniowany przez EWD jako proces mechaniczny, fizyczny, 
biologiczny, termiczny lub chemiczny lub połączenie tych procesów w odniesieniu do zasobów 
mineralnych (w tym wydobycie z kamieniołomów). Proces ma na celu wydobycie minerału, 
włączając w to zmianę wielkości, klasyfikację, separację i ługowanie, oraz ponowne 
przetwarzanie wcześniej składowanych odpadów. Nie obejmuje to wytopu, procesów produkcji 
termicznych używanych w produkcji (innych niż wypalanie wapienia) i procesów 
metalurgicznych. 
Zdiagnozowane problemy do rozwiązania w przyszłości: 

 wyjaśnienie zakresu (np. odpady z procesów metalurgicznych, nie powinny być 
raportowane jako wydobywcze; 

 odpady mogą być produktami komercyjnymi ale tu występują problemy w systemach 
prawnych UE (produkty uboczne). 

 
Rekomendacje: 

1. Założenie, zgodnie z którym większość odpadów wydobywczych ma kategorię 
„niebezpieczne” i należy nimi gospodarować w obiektach unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych kat. A nie potwierdziło się. W związku z tym należy wdrożyć 
alternatywny sposób raportowania, określający rzeczywistą liczbę OUOW kategorii A 
(w zależności od odpadów tam występujących) jako punkt wyjścia do klasyfikacji 
europejskiej. 

2. Ujednolicenie statystyczne w oparciu o EWD. Rozbieżne interpretacje dyrektywy nie 
są źródłem pozornych niespójności w danych zgłaszanych przez państwa 
członkowskie. Definicja „odpadów wydobywczych” zawarta w EWD i Europejskiej liście 
odpadów (European List of Wastes) jest bardziej dopracowana niż definicja „odpadów 
pochodzących z górnictwa i wydobycia w kamieniołomach” stosowana przez Eurostat. 

3. Jako, że państwa członkowskie UE posiadają własne platformy sprawozdawcze, 
istnieje możliwość opracowania wspólnego modelu raportowania (np. projekt 
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finansowany ze środków UE) i osiągnięcie zgodności raportów krajów członkowskich 
na poziomie UE. 

 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/webinarium-komisji-europejskiej-dot-
gospodarowania-odpadami-wydobywczymi/  
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