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Informacje generalne – dokumenty strategiczne

Wspieranie przedsiębiorczości europejskich MŚP – program COSME
Program COSME jest uregulowany w Rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013 – ustanawiającym
program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(COSME) (2014–2020). Program ten ma na celu zwiększenie wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) poprzez poprawę warunków ich rozwoju.
MŚP odgrywają największą rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.
W ramach programu COSME wspierane będą działania mające na celu poprawę dostępu do
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na etapach od powstawania do wzrostu.
Instrumenty finansowe obejmują instrumenty kapitałowe i instrumenty gwarancji kredytowych.
W niektórych przypadkach mogą one być stosowane wraz z krajowymi instrumentami
finansowymi dla polityki regionalnej oraz instrumentami programu „Horyzont 2020”
przeznaczonymi na badania i innowacje.
Program będzie również umożliwiał lepszy dostęp do rynków wewnętrznych UE i rynków
zewnętrznych. W ramach programu przekazywane będą informacje dotyczące kwestii takich,
jak: dostępne możliwości biznesowe, bariery utrudniające wejście na rynki poza UE,
doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych i celnych. Świadczone będą również usługi
wsparcia w zakresie praw własności intelektualnej, w tym wspomaganie transgranicznej
współpracy biznesowej, transferu w zakresie technologii oraz badań i rozwoju, a także
partnerstw w zakresie innowacji.
Zadaniem programu jest również promowanie przedsiębiorczości. Jego celem jest stworzenie
kultury przedsiębiorczości w UE przez usuwanie barier, które utrudniają wzrost małych firm,
dzięki zmianie obciążeń regulacyjnych nałożonych wcześniej na MŚP.
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R1287

1.

Prowadzone procesy konsultacyjne:

Ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi oraz mutagennymi – wniosek
dotyczący zmiany dyrektywy 2004/37/WE CMD – czwarta część

Konsultacje publiczne projektu Dyrektywy UE zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie
ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – czwarta część (Dyrektywa 2004/37/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub
mutagenów podczas pracy) – etap legislacyjny – przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin
na przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r.

Celem projektu jest w szczególności poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
poprzez ograniczenie narażenia zawodowego na działanie trzech rakotwórczych substancji
lub grup substancji oraz zagwarantowanie większej przejrzystości pracownikom,
pracodawcom i podmiotom egzekwującym przepisy oraz przyczynienie się do zapewnienia
podmiotom gospodarczym równych szans.
Zgodnie z art.16 dyrektywy w załączniku III do dyrektywy ustalone zostaną dopuszczalne
wartości narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit – OEL) w odniesieniu do
wszystkich czynników rakotwórczych lub mutagenów, co do których jest to możliwe na
podstawie dostępnych informacji, włącznie z danymi naukowymi i technicznymi. W ramach
niniejszej czwartej zmiany dyrektywy Komisja proponuje zastosowanie szczególnych środków
w celu ustalenia OEL w załączniku III w odniesieniu do akrylonitrylu i związków niklu oraz
dokonanie aktualizacji OEL w odniesieniu do benzenu. Oprócz tego proponuje się również
dodanie w załączniku III notacji „Skóra” w odniesieniu do akrylonitrylu, a także notacji w
odniesieniu do działania uczulającego na skórę i drogi oddechowe w odniesieniu do związków
niklu. Zachowano również istniejącą notację „Skóra” w odniesieniu do benzenu.
Link: https://pracodawcy.pl/ochrona-pracownikow-przed-substancjami-rakotworczymi-orazmutagennymi-wniosek-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-2004-37-we-cmd-czwarta-czesc/
2.

Zintegrowana gospodarka wodna
powierzchniowych i podziemnych

–

zmienione

wykazy

zanieczyszczeń

wód

Konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w
szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive
(WFD)) – I etap legislacyjny – plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20
listopada 2020 r.
Z niedawno przeprowadzonej oceny adekwatności (ocena) wynika, że unijne przepisy
dotyczące wody są zasadniczo adekwatne do zakładanych celów. Potrzebna jest jednak
poprawa w takich aspektach jak inwestycje, przepisy wykonawcze, włączenie celów
dotyczących wody do innych obszarów polityki, zanieczyszczenie chemiczne, uproszczenie
procedur administracyjnych i cyfryzacja. Inicjatywa dotyczy ustaleń związanych z
zanieczyszczeniami chemicznymi oraz prawnego obowiązku dokonywania regularnego
przeglądu wykazów substancji priorytetowych i zanieczyszczeń wód podziemnych.
Link: https://pracodawcy.pl/zintegrowana-gospodarka-wodna-zmienione-wykazyzanieczyszczen-wod-powierzchniowych-i-podziemnych/


Publikacje, stanowiska oraz opinie:

Wkład we wzrost gospodarczy. Europejski jednolity rynek cyfrowy: korzyści ekonomiczne dla
obywateli i przedsiębiorstw
Wkład we wzrost gospodarczy. Europejski jednolity rynek cyfrowy: korzyści ekonomiczne dla
obywateli i przedsiębiorstw – Contribution to growth. The European digital single market :
delivering economic benefits for citizens and businesses
Parlament Europejski zainicjował i wprowadził liczne środki ustawodawcze w celu wsparcia
ogólnego osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Niniejsza pogłębiona analiza prezentuje
krótkie zestawienie tego, co osiągnięto pod względem gospodarczym, tego, co pozostaje do
zrobienia, oraz proponowanych inicjatyw na kolejną kadencję parlamentarną. Ekspertyza
została sporządzona rzecz Departamentu Tematycznego A Parlamentu Europejskiego w
imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

W niniejszej pogłębionej analizie oceniono korzyści płynące z jednolitego rynku cyfrowego dla
Europy i określono w sposób ilościowy strategię jednolitego rynku cyfrowego Komisji (2015 r.)
z perspektywy ekonomicznej. Strategia jednolitego rynku cyfrowego zmierza do rozwiązania
szeregu problemów dotyczących cyfryzacji społeczeństwa europejskiego, ale nadrzędnym
tematem jest ułatwienie transgranicznego handlu elektronicznego w UE. Jest ona zasadniczo
zgodna z od dawna promowanymi inicjatywami Parlamentu Europejskiego zmierzającymi do
osiągnięcia „[…] jednolitego rynku cyfrowego, który zasadniczo polega na usuwaniu krajowych
barier w transakcjach dokonywanych w internecie”. Autorzy najpierw rozważają skutki środków
ustawodawczych, które obejmują strategię jednolitego rynku cyfrowego, a następnie omawiają
ich związek z ogólnymi celami UE dotyczącymi ukończenia tworzenia jednolitego rynku i
cyfryzacji społeczeństwa europejskiego.
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/wklad-we-wzrost-gospodarczyeuropejski-jednolity-rynek-cyfrowy-korzysci-ekonomiczne-dla-obywateli-i-przedsiebiorstw/
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Urząd Publikacji Unii
Europejskiej

