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 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Cyberbezpieczeństwo – przegląd przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i 

systemów informatycznych 
 
Konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych (m.in. NIS Directive (EU) 2016/1148). – II etap legislacyjny – konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 2 października 2020 r. 
 
Transformacja cyfrowa stwarza możliwości, może jednak także stwarzać zagrożenia dla 
gospodarki i społeczeństwa. Pomimo postępów w zakresie unijnych przepisów zdolności w 
dziedzinie cyberbezpieczeństwa nadal są nierówne w całej UE i oferują niewystarczającą 
ochronę przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. 

Przegląd ten, który zostanie zakończony wcześniej niż planowano (do końca 2020 r.), 
obejmuje ocenę, czy cyberbezpieczeństwo poprawiło się w całej UE, rozpoznanie istniejących 
i pojawiających się problemów oraz określenie, w tym ilościowe, kosztów i korzyści 
regulacyjnych. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/cyberbezpieczenstwo-przeglad-przepisow-ue-dotyczacych-
bezpieczenstwa-sieci-i-systemow-informatycznych/  
 
2. Zrównoważony ład korporacyjny 
 
Konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek i ładu korporacyjnego  – I etap legislacyjny – 
plany działania. Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 8 października 2020 r. 
 
Inicjatywa ma przyczynić się do poprawy ram prawnych UE dotyczących prawa spółek i ładu 
korporacyjnego. Umożliwi ona przedsiębiorstwom skoncentrowanie się raczej na tworzeniu 
długoterminowej zrównoważonej wartości niż na krótkoterminowych korzyściach. Celem 
inicjatywy jest pogodzenie interesów przedsiębiorstw, ich udziałowców/akcjonariuszy, 
kierowników, zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa. Pomoże ona przedsiębiorstwom 
lepiej zarządzać sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w ich działalności i 
łańcuchami wartości w odniesieniu do praw społecznych i praw człowieka, zmiany klimatu, 
środowiska itp. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zrownowazony-lad-korporacyjny/  
 
3. Długoterminowe fundusze inwestycyjne – przegląd przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących funduszy inwestycyjnych (m.in. The 
European Long-Term Investment Funds Regulation (ELTIF) – Regulation (EU) 2015/760) – I 
etap legislacyjny – plany działania. Ostateczny termin na wyrażenie opinii to 14 października 
2020 r. 
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Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF) to unijny system ułatwiający 
inwestowanie – za pomocą alternatywnych funduszy inwestycyjnych – w aktywa 
długoterminowe, takie jak projekty z zakresu infrastruktury transportowej i społecznej (energia, 
szpitale, mieszkania socjalne), nieruchomości i małe przedsiębiorstwa.  

W ramach przeglądu przeanalizowane zostanie funkcjonowanie funduszy ELTIF, a w 
szczególności, w jaki sposób przyczyniają się one do integracji rynków kapitałowych w Europie 
(unia rynków kapitałowych) oraz realizacji unijnego celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/dlugoterminowe-fundusze-inwestycyjne-przeglad-przepisow-ue/  
 

 Informacja o konkursie Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład: 
 
Program Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład – opublikowanie tematów konkursowych; 
Europejskie Dni Badań i Innowacji 2020 (22 – 24 września 2020); Spotkania brokerskie do 
konkursu Europejski Zielony Ład 
 
Opublikowano dodatkowy konkurs w ramach programu Horyzont 2020, dotyczący obszarów 
badawczych związanych ze strategią UE: Europejski Zielony Ład. 
 
Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard EUR i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego 
Zielonego Ładu. Konkurs ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym m.in: 
klimat, energia, transport, budownictwo, różnorodność biologiczna. Komisja Europejska 
oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą 
wymierne i długotrwałe rezultaty dla obywateli. 
 
Otwarcie konkursu: 22 września 2020 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 26 stycznia 
2021 r. 
 
Zainteresowanym złożeniem wniosku w konkursie polecamy udział w Europejskich Dniach 
Badań i Innowacji 2020 (22 – 24 września 2020): https://research-innovation-
days.ec.europa.eu/. Podczas tego wirtualnego wydarzenia Komisja Europejska zorganizuje 
sesje informacyjne poświęcone poszczególnym tematom konkursowym, a także zapewni 
uczestnikom możliwość spotkań bilateralnych on-line na specjalnej platformie: https://green-
deal-matchmaking-session.b2match.io/. 
 
Dodatkowo planowane są liczne spotkania brokerskie do konkursu Europejski Zielony Ład: 
https://www.kpk.gov.pl/europejski-zielony-lad-dodatkowy-duzy-konkurs-w-programie-
horyzont-2020  
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/program-horyzont-2020-europejski-
zielony-lad-opublikowanie-tematow-konkursowych/  
 
Źródło: Komisja Europejska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  
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