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I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 
 

1. KE próbuje ograniczyć wpływ COVID-19 na gospodarkę 

COVID-19 to poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Osoby zarażone lub 

chore w wyniku zakażenia koronawirusem zdiagnozowano już we wszystkich krajach 

członkowskich UE. Jest to także poważny szok gospodarczy. W związku z tym Komisja 

Europejska przedstawia skoordynowany plan załagodzenia wpływu COVID-19 na 

społeczeństwa i gospodarkę. 

Komisja wykorzysta wszystkie dostępne jej instrumenty, aby załagodzić skutki 

pandemii poprzez: 

 zapewnienie niezbędnych dostaw do systemów opieki zdrowotnej poprzez zachowanie 

integralności jednolitego rynku oraz produkcji i dystrybucji; 

 wspieranie obywateli, aby dochody i miejsca pracy nie zostały nieproporcjonalnie 

dotknięte przez kryzys; 

 wspieranie firm i zapewnienie, że płynność sektora finansowego pozwoli na dalsze 

wsparcie gospodarki. 

Elastyczność pomocy państwowej 

 Główna reakcja budżetowa na koronawirusa będzie pochodzić z budżetów krajowych 

państw członkowskich. Unijne przepisy dotyczące pomocy państwowej umożliwiają 

państwom członkowskim szybkie i skuteczne działania w celu wspierania obywateli 

i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, borykających się z trudnościami 

gospodarczymi spowodowanymi COVID-19. 

 Państwa członkowskie mogą opracować obszerne środki wsparcia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami UE. Po pierwsze, mogą zdecydować o podjęciu środków, 

takich jak dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie płatności podatków od osób prawnych 

i VAT lub składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto państwa członkowskie mogą 

udzielać wsparcia finansowego bezpośrednio konsumentom, na przykład w przypadku 

anulowanych usług lub biletów, które nie są zwracane przez zainteresowanych 

operatorów. 

Elastyczność europejskich ram budżetowych 

 Komisja zaproponuje Radzie zastosowanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach 

budżetowych UE, aby mogła wdrożyć środki niezbędne do powstrzymania pandemii 

i złagodzenia jej negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych. 

 Komisja jest gotowa zaproponować Radzie aktywację klauzuli korekcyjnej, aby 

uwzględnić bardziej ogólne wsparcie polityki fiskalnej. Klauzula ta – we współpracy 

z Radą – zawiesiłaby zalecaną przez Radę korektę budżetową w przypadku poważnego 

pogorszenia koniunktury gospodarczej w strefie euro lub w całej UE. 
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Zapewnienie solidarności na jednolitym rynku 

 Konieczne jest wspólne, otwarte i przejrzyste działanie w celu zapewnienia produkcji, 

magazynowania, dostępności i racjonalnego wykorzystania medycznego sprzętu 

ochronnego i leków w UE, a nie podejmowanie jednostronnych środków ograniczających 

swobodny przepływ podstawowych produktów opieki zdrowotnej. 

 Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia przepływu 

podstawowych towarów przez granice lądowe. Szczególnie ucierpiał międzynarodowy 

i europejski przemysł lotniczy. 10 marca przewodnicząca von der Leyen ogłosiła, że aby 

pomóc złagodzić skutki epidemii pod względem ekonomicznym i ekologicznym, Komisja 

proponuje ukierunkowane przepisy mające na celu tymczasowe złagodzenie zasady 

„wykorzystaj lub strać” – zgodnie z którą przewoźnicy lotniczy muszą wykorzystać co 

najmniej 80 proc. pozwoleń na loty w portach lotniczych w danym okresie, aby utrzymać 

je w tym samym okresie następnego roku. 

Mobilizowanie budżetu UE 

 Aby przynieść natychmiastową ulgę najbardziej dotkniętym małym i średnim 

przedsiębiorstwom, budżet UE wykorzysta istniejące instrumenty wsparcia płynności, 

uzupełniając środki podejmowane na szczeblu krajowym. W nadchodzących tygodniach 

1 mld euro zostanie przekierowany z budżetu, jako gwarancja dla Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym 

i średnim przedsiębiorstwom oraz firmom o średniej kapitalizacji. Pomoże to co najmniej 

100 000 europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom dzięki finansowaniu 

w wysokości około 8 mld euro. 

Łagodzenie wpływu na zatrudnienie 

 Komisja jest gotowa wesprzeć państwa członkowskie w zakresie ochrony pracowników 

przed bezrobociem i utratą dochodów, promując w szczególności programy pracy 

krótkoterminowej, programy podnoszenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, które 

okazały się skuteczne w przeszłości. 

 Komisja przyspieszy ponadto przygotowanie wniosku ustawodawczego w sprawie 

europejskiego systemu reasekuracji bezrobocia mającego na celu wspieranie polityk 

państw członkowskich chroniących miejsca pracy. 

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa 

 W ramach tej nowej inicjatywy Komisja proponuje skierować 37 miliardów euro 

w ramach polityki spójności na walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. 

W tym celu Komisja zaleca zniesienie w tym roku obowiązku zwrotu niewydanych 

funduszy strukturalnych przez państwa członkowskie. Stanowi to około 8 miliardów euro 

z budżetu UE, które państwa członkowskie będą mogły wykorzystać do uzupełnienia 

29 miliardów euro z funduszy strukturalnych. Skutecznie zwiększy to kwotę inwestycji 

w 2020 r. i pomoże wykorzystać dotychczas nieprzydzielone 40 mld euro w ramach 

programów polityki spójności na lata 2014-2020. 
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 Ponadto Komisja proponuje rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez 

objęcie nim również kryzysu zdrowia publicznego, aby w razie potrzeby zmobilizować go 

w przypadku najbardziej dotkniętych państw członkowskich. W 2020 r. dostępne jest do 

800 mln euro. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ma maksymalnie 

175 mln euro na mobilizację wsparcia dla zwalnianych pracowników i osób 

samozatrudnionych. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200313_covid_economy_pl 

 

2. Komitet Regionów ma uruchomić platformę wspierającą społeczności lokalne 

i regionalne w całej Europie 

Europejski Komitet Regionów (KR) opracował plan działania na rzecz wspierania 

i wspomagania władz lokalnych i regionalnych w walce z pandemią koronawirusa. 

Pięciopunktowy plan obejmuje uruchomienie platformy wymiany informacji, która ma pomóc 

lokalnym i regionalnym przywódcom w komunikowaniu potrzeb i dzieleniu się 

rozwiązaniami oraz zwiększyć wzajemne wsparcie społeczności lokalnych w całej Europie. 

Umożliwi również członkom KR-u zgłaszanie uwag na temat już wdrożonych działań UE 

i tym samym ocenę funkcjonowania polityki w terenie. Komitet zapewni regularne 

i praktyczne informacje na temat dostępnych środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości finansowania. 

W planie działania wzywa się instytucje UE do zwiększania wsparcia dla lokalnych 

przywódców za pośrednictwem unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, 

mającego na celu między innymi koordynację dystrybucji podstawowego sprzętu 

medycznego w całej UE. 

By reagować na potrzeby zdrowotne, społeczne i gospodarcze ludności, przywódcy 

lokalni i regionalni muszą chronić swoje gospodarki. W planie działania zaapelowano 

o wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorstw i osób dotkniętych bezrobociem, a także 

o wsparcie UE dla dostosowanych do indywidualnych potrzeb regionalnych strategii 

ożywienia gospodarczego, opracowywanych obecnie przez wiele regionów UE w celu 

ustabilizowania gospodarki.  

Pod względem operacyjnym plan działania KR-u przyniesie konkretne wyniki:  

 zwiększy wsparcie UE dla władz lokalnych i regionalnych w opiece zdrowotnej poprzez 

wezwanie do unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia; 

 umożliwi uruchomienie platformy wymiany i współpracy, która ułatwiać będzie 

wzajemne wsparcie między miastami i regionami w całej UE; 

 pozwoli uzyskać, poprzez mechanizmy KR-u, konkretne informacje zwrotne z lokalnego 

i regionalnego punktu widzenia na temat tego, w jaki sposób należy zająć się aspektami 

zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi pandemii oraz ich wpływem na ludzi 

i społeczności lokalne; 

https://ec.europa.eu/poland/news/200313_covid_economy_pl
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 zapewni władzom lokalnym i regionalnym UE regularne i praktyczne informacje na temat 

środków UE służących zażegnaniu kryzysu; 

 ułatwi ocenę działań UE na rzecz zwalczania pandemii w terenie i umożliwi gromadzenie 

dowodów od członków w celu udoskonalenia polityki UE w oparciu o doświadczenia 

szczebla lokalnego i regionalnego (ocena funkcjonowania polityki).  

Tym działaniom i środkom towarzyszyć będą ukierunkowane kampanie informacyjne, 

których celem będzie wyjaśnienie działań podejmowanych przez UE w celu wspierania 

i wspomagania społeczności lokalnych w walce z pandemią koronawirusa.  

Więcej informacji: https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/covid-19-eu-committee-of-regions-to-

launch-an-exchange-platform.aspx  

 

3. 2021 Europejskim Rokiem Kolei 

Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei, aby 

wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. W 2021 r. 

szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, 

innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, 

gospodarki i klimatu. Zwrócą również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby 

stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic. 

Kolej, jako jeden z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych środków 

transportu, będzie odgrywać ważną rolę w przyszłym europejskim systemie mobilności. 

Transport kolejowy jest nie tylko przyjazny dla środowiska i energooszczędny – jest on 

również jedynym rodzajem transportu, który od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji 

CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. 

Rok 2021 jako Europejski Rok Kolei przyczyni się do zwiększenia tempa 

modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla mniej 

zrównoważonych rodzajów transportu. Będzie to pierwszy pełny rok, w którym przepisy 

uzgodnione w ramach czwartego pakietu kolejowego będą wdrażane w całej UE. W 2021 r. 

przypada kilka ważnych dla kolei rocznic: 20. rocznica pierwszego pakietu kolejowego, 

175. rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami 

europejskimi (Paryż – Bruksela) oraz 40-lecie TGV i 30 lat istnienia ICE. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200304_train_pl 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/covid-19-eu-committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/covid-19-eu-committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx
https://ec.europa.eu/poland/news/200304_train_pl
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4. Unia neutralna dla klimatu 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zapisania w prawodawstwie 

zobowiązania politycznego, zgodnie z którym UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 

2050. W ramach europejskiego prawa o klimacie Komisja proponuje wprowadzenie prawnie 

wiążącego celu osiągnięcia do 2050 r. zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Aby 

osiągnąć ten cel, instytucje UE i państwa członkowskie są wspólnie zobowiązane do 

wprowadzenia niezbędnych środków na poziomie unijnym i krajowym. 

Prawo o klimacie obejmuje środki umożliwiające monitorowanie postępów 

i odpowiednie dostosowanie działań w oparciu o istniejące systemy, takie jak proces 

zarządzania przez państwa członkowskie krajowymi planami w zakresie energii i klimatu, 

regularne sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska oraz najnowsze dowody naukowe 

dotyczące zmiany klimatu i jej skutków. Postępy będą poddawane przeglądowi co pięć lat, 

zgodnie z globalnym przeglądem określonym w Porozumieniu Paryskim. 

Prawo o klimacie dotyczy również ścieżki prowadzącej do osiągnięcia celu na 2050 r.: 

 Na podstawie kompleksowej oceny skutków Komisja zaproponuje nowy unijny cel na 

2030 r. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prawo o klimacie zostanie 

zmienione po zakończeniu oceny skutków. 

 Do czerwca 2021 r. Komisja dokona przeglądu wszystkich stosownych instrumentów 

politycznych – i w razie potrzeby zaproponuje w nich zmiany – w celu osiągnięcia 

dodatkowych redukcji emisji do 2030 r. 

 Komisja proponuje przyjęcie ogólnounijnej ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych 

na lata 2030-2050 w celu pomiaru postępów i zapewnienia przewidywalności organom 

publicznym, przedsiębiorstwom i obywatelom. 

 Do września 2023 r., a następnie co pięć lat, Komisja oceni spójność unijnych i krajowych 

środków z celem zakładającym neutralność klimatyczną oraz ze ścieżką redukcji na lata 

2030-2050. 

 Komisja będzie uprawniona do wydawania zaleceń dla państw członkowskich, których 

działania są niezgodne z celem zakładającym neutralność klimatyczną, a państwa 

członkowskie będą zobowiązane do zastosowania się do tych zaleceń lub – jeżeli tego nie 

zrobią – do przedstawienia wyjaśnień. Komisja może również dokonać przeglądu 

adekwatności ścieżki redukcji i ogólnounijnych środków. 

 Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia strategii 

przystosowawczych w celu zwiększenia odporności i zmniejszenia podatności na 

oddziaływanie zmiany klimatu. 

Równolegle z rządowymi politykami i uregulowaniami wszystkie sektory 

społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej mają do odegrania rolę w procesie przejścia na 

gospodarkę neutralną dla klimatu.W związku z tym Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne 

w sprawie nowego Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu – szeroko zakrojoną inicjatywę, 
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która ma umożliwić obywatelom i zainteresowanym stronom wyrażenie swojej opinii oraz 

powierzyć im rolę w opracowywaniu nowych działań na rzecz klimatu, dzieleniu się 

informacjami, uruchamianiu oddolnych działań i przedstawianiu rozwiązań, które mogą być 

powielane przez inne podmioty. Konsultacje publiczne będą prowadzone przez 12 tygodni. 

Uzyskane w ich ramach odpowiedzi zostaną wykorzystane podczas tworzenia Paktu na rzecz 

Klimatu. Zostanie on zainaugurowany przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu, 

która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020 r. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200304_climate_pl 

 

5. Unia równości 

Komisja Europejska zaprezentowała swoją strategię na rzecz równości mężczyzn 

i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich 

dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą 

i stereotypami ze względu na płeć. Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej 

lub seksualnej. Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc. 

mniej niż mężczyźni, a jedynie 8 proc. dyrektorów generalnych największych przedsiębiorstw 

w UE to kobiety. 

Aby przezwyciężyć ten problem, w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 

2020-2025 przedstawiono główne działania na najbliższe 5 lat i zobowiązano się do 

uwzględniania przez Komisję perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki UE. 

Strategia przedstawia w zarysie, w jaki sposób Komisja spełni złożoną przez przewodniczącą 

von der Leyen obietnicę, że Europa zapewni równe szanse dla wszystkich, którzy mają takie 

same aspiracje. 

Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnęło jeszcze równości między kobietami 

i mężczyznami. Postępy dokonują się powoli, a różnice nadal występują w zatrudnieniu, 

wynagrodzeniach, opiece i poziomie emerytur. Aby je zlikwidować i umożliwić Europie 

pełne wykorzystanie potencjału w biznesie, polityce i życiu społecznym, w strategii 

przedstawiono szereg kluczowych działań, w tym: eliminowanie przemocy i stereotypów ze 

względu na płeć, zapewnienie równego udziału i równych szans na rynku pracy, w tym 

równości wynagrodzeń oraz osiągnięcie równowagi między mężczyznami i kobietami 

w procesach decyzyjnych i politycznych. 

 W UE 33 proc. kobiet było ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej, a 55 proc. było 

molestowanych seksualnie. Kobiety w Europie muszą być wolne od przemocy 

i szkodliwych stereotypów. Aby to osiągnąć, w strategii wezwano do wprowadzenia 

środków prawnych w celu kryminalizacji przemocy wobec kobiet. W szczególności 

Komisja zamierza rozszerzyć zakres czynów uważanych za przestępcze, tam gdzie 

możliwa jest harmonizacja w całej Europie, na szczególne formy przemocy wobec kobiet, 

w tym molestowanie seksualne, znęcanie się nad kobietami i okaleczanie ich narządów 

płciowych. Komisja zaproponuje ponadto ustawę o usługach cyfrowych w celu 

https://ec.europa.eu/poland/news/200304_climate_pl
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wyjaśnienia, jakich środków oczekuje się od platform w celu rozwiązania problemu 

nielegalnych działań w internecie, w tym przemocy w internecie wobec kobiet. 

 Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc. mniej niż mężczyźni i nadal napotykają 

przeszkody w dostępie do rynku pracy oraz w utrzymaniu się na nim. Równouprawnienie 

płci jest podstawowym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i prosperującej 

gospodarki europejskiej. Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne oraz przemiany 

ekologiczne i cyfrowe, wspieranie kobiet w znalezieniu zatrudnienia w sektorach 

z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w sektorach technologii 

i sztucznej inteligencji, będzie miało pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Aby 

zaradzić różnicom w poziomie wynagrodzenia, Komisja rozpoczyna publiczne 

konsultacje w sprawie przejrzystości i przedstawi w tej sprawie do końca 2020 r. wiążące 

środki. Komisja podwoi również wysiłki na rzecz egzekwowania unijnych standardów 

dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić 

kobietom i mężczyznom rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Równość płci 

w kontekście rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji będzie nadal monitorowana 

w ramach europejskiego semestru. 

 Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, w tym 

w największych przedsiębiorstwach UE, gdzie jedynie 8 proc. dyrektorów generalnych to 

kobiety. Aby ułatwić kobietom zajmowanie kierowniczych stanowisk w biznesie, Komisja 

będzie dążyć do przyjęcia projektu dyrektywy z 2012 r. o poprawie równowagi płci 

w zarządach spółek. Komisja będzie również wspierać udział kobiet w polityce, w tym 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. poprzez ustalanie najlepszych 

praktyk oraz dzielenie się nimi. Na przykład, Komisja będzie dążyć do osiągnięcia do 

końca 2024 r. równowagi płci na poziomie 50 proc. na wszystkich szczeblach 

zarządzania. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200305_gender_pl 

 

6. Nowa jakość partnerstwa z Afryką 

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa zaprezentowali propozycje w sprawie nowej strategii dotyczącej Afryki. 

W komunikacie zasugerowano zacieśnienie współpracy poprzez partnerstwa w pięciu 

kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej, zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pokoju i sprawowania rządów oraz migracji 

i mobilności. W oparciu o ten dokument Europa podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na 

temat nowej wspólnej strategii, która zostanie zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej 

i Unii Afrykańskiej w październiku 2020 r. 

Podstawą przedstawionych propozycji jest rosnąca dynamika stosunków między UE 

a Afryką. Rok 2020, w którym odbędzie się szczyt Unii Afrykańskiej i UE oraz zakończenie 

negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw Afryki, 

https://ec.europa.eu/poland/news/200305_gender_pl
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Karaibów i Pacyfiku, będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnego celu, jakim 

jest jeszcze silniejsze partnerstwo z Afryką. 

W komunikacie zaproponowano współpracę UE i Afryki, aby: 

 zmaksymalizować korzyści wynikające z transformacji ekologicznej i zminimalizować 

zagrożenia dla środowiska, w pełnej zgodzie z Porozumieniem Paryskim; 

 wspierać transformację cyfrową kontynentu; 

 znacznie zwiększyć zrównoważone pod względem środowiskowym, społecznym 

i finansowym inwestycje, które są odporne na zmianę klimatu, promować możliwości 

inwestycyjne poprzez zwiększenie wykorzystania innowacyjnych instrumentów 

finansowych oraz wzmocnić regionalną i kontynentalną integrację gospodarczą, 

w szczególności w ramach afrykańskiej kontynentalnej umowy o wolnym handlu; 

 przyciągać inwestorów poprzez wspieranie państw afrykańskich w przyjmowaniu polityk 

i reform regulacyjnych, które poprawiają otoczenie biznesu i klimat inwestycyjny, w tym 

równe warunki działania dla przedsiębiorstw; 

 szybko rozwijać wiedzę i umiejętności oraz zdolności w zakresie badań i innowacji, 

w szczególności w przypadku kobiet i młodzieży, a także chronić i zwiększać prawa 

socjalne oraz wyeliminować pracę dzieci; 

 dostosować i pogłębiać wsparcie UE dla afrykańskich wysiłków na rzecz pokoju poprzez 

bardziej uporządkowaną i strategiczną formę współpracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionów najbardziej narażonych na zagrożenia; 

 uwzględnić w działaniach kwestie dobrych rządów, demokracji, praw człowieka, 

praworządności i równości płci; 

 zapewnić odporność dzięki łączeniu interwencji humanitarnych, rozwojowych, 

pokojowych i dotyczących bezpieczeństwa, na wszystkich etapach konfliktów i kryzysów; 

 zapewnić zrównoważone, spójne i kompleksowe partnerstwa w dziedzinie migracji 

i mobilności; 

 wzmocnić międzynarodowy ład oparty na zasadach oraz system wielostronny z udziałem 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200309_africa_pl 

 

 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/200309_africa_pl
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7. Nowa strategia przemysłowa 

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, która pomoże europejskiemu 

przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności 

klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym. Celem strategii jest 

dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy 

zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja nasila się. 

W pakiecie inicjatyw przedstawiono nowe podejście do europejskiej polityki 

przemysłowej, mocno zakorzenione w europejskich wartościach oraz tradycji społecznej 

gospodarki rynkowej. Przewidziano w nim szereg działań, których celem jest wzmocnienie 

wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, 

a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, ośrodków badawczych, usługodawców, 

dostawców i partnerów społecznych. Celem ukierunkowanej strategii na rzecz małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczenie biurokracji. Ma ona ponadto ułatwić 

licznym europejskim MŚP prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku i poza 

nim, uzyskiwanie dostępu do finansowania, a także odegranie wiodącej roli na drodze 

prowadzącej do cyfrowej i zielonej transformacji. W prezentowanej inicjatywie przewidziano 

również konkretne działania mające na celu wyeliminowanie przeszkód w sprawnym 

funkcjonowaniu jednolitego rynku – najmocniejszego atutu Europy, który pozwala wszystkim 

przedsiębiorstwom rozwijać się i konkurować, czy to w Europie, czy też poza nią. 

W opublikowanym pakiecie dotyczącym polityki przemysłowej zawarto następujące 

inicjatywy: 

 Nowa strategia przemysłowa – ma na celu utrzymanie wiodącej pozycji Europy 

w przemyśle; w tym celu skupi się na trzech priorytetach, do których należą: utrzymanie 

konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków 

działania – w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnienie neutralności klimatycznej 

Europy do 2050 r. oraz ukształtowanie cyfrowej przyszłości Europy. 

W strategii określono główne czynniki napędzające transformację przemysłową w Europie 

i zaproponowano obszerny zestaw działań na przyszłość, w tym: 

 Plan działania dotyczący własności intelektualnej ukierunkowany na zachowanie 

suwerenności technologicznej, promowanie równych warunków działania w ujęciu 

globalnym, skuteczniejsze zwalczanie kradzieży własności intelektualnej oraz 

dostosowanie ram prawnych do transformacji ekologicznej i cyfrowej. 

 Trwający obecnie przegląd unijnych reguł konkurencji, w tym prowadzona na bieżąco 

ocena kontroli połączeń przedsiębiorstw i ocena adekwatności wytycznych w obszarze 

pomocy państwa, zagwarantuje dostosowanie przepisów do potrzeb gospodarki, która 

szybko się zmienia, nabiera cyfrowego wymiaru i która musi stać się bardziej 

ekologiczna i cyrkulacyjna. 

 Do połowy 2020 r. Komisja przyjmie białą księgę ukierunkowaną na wyeliminowanie 

zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także na 
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uregulowanie dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych 

i unijnego finansowania. 

 Obszerne środki na rzecz modernizacji i dekarbonizacji sektorów energochłonnych, 

wspierania sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności, promowania 

efektywności energetycznej oraz zapewnienia wystarczających i stałych dostaw 

energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach. 

 Zwiększenie przemysłowej i strategicznej autonomii Europy poprzez zapewnienie 

dostaw surowców krytycznych (przy wsparciu Planu działania w sprawie surowców 

krytycznych) oraz produktów farmaceutycznych (w oparciu o nową unijną strategię 

farmaceutyczną), a także poprzez wspieranie rozwoju strategicznej infrastruktury 

cyfrowej i kluczowych technologii prorozwojowych. 

 Sojusz na rzecz czystego wodoru w celu przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu 

i utrzymania jego wiodącej pozycji, a następnie sojusze na rzecz niskoemisyjnych 

gałęzi przemysłu, przemysłowych chmur obliczeniowych i platform przemysłowych 

oraz surowców. 

W uzupełnieniu tego obszernego zestawu działań, Komisja będzie systematycznie analizować 

zagrożenia i potrzeby różnych ekosystemów przemysłowych. W tym celu będzie ściśle 

współpracować z forum przemysłowym, które powstanie najpóźniej we wrześniu 2020 r. 

i będzie skupiać przedstawicieli przemysłu, w tym MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerów 

społecznych, badaczy, a także przedstawicieli państw członkowskich i instytucji UE. 

 Nowa strategia na rzecz MŚP – MŚP odgrywają kluczową rolę w strukturze 

przemysłowej Europy: zapewniają dwie trzecie wszystkich miejsc pracy i mają kluczowe 

znaczenie dla powodzenia nowego podejścia przemysłowego. Celem strategii jest 

udzielenie MŚP wsparcia w poprowadzeniu podwójnej transformacji. Oznacza to między 

innymi zapewnienie dostępu do odpowiednich umiejętności. Dążąc do zapewnienia 

potencjału MŚP na potrzeby transformacji, Komisja zaktualizuje Europejską Sieć 

Przedsiębiorczości i udostępni doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Rozbuduje także 

ośrodki innowacji cyfrowych we wszystkich regionach Europy, umożliwiając MŚP 

wykorzystanie innowacji cyfrowych.  

Aby ułatwić MŚP funkcjonowanie na jednolitym rynku i poza nim, Komisja proponuje 

działania prowadzące do usunięcia regulacyjnych i praktycznych przeszkód 

utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej lub jej rozwijanie. Komisja 

zwiększy między innymi swoje starania na rzecz gwarantowania szybkich płatności, 

w szczególności za pośrednictwem nowego wirtualnego centrum monitorowania, a także 

poprzez alternatywne metody rozstrzygania sporów.  

Aby ułatwić MŚP wchodzenie na giełdę w Europie, Komisja udzieli wsparcia funduszowi 

na rzecz pierwszych ofert publicznych MŚP, korzystając w tym celu z puli InvestEU 

przeznaczonej dla MŚP.  
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Komisja będzie wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, stymulując inwestycje 

w przedsiębiorstwa i fundusze prowadzone przez kobiety.  

Ponadto Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi nad unijnym 

standardem wspierania start-upów, co pozwoli na wymianę i przyjmowanie najlepszych 

praktyk, a tym samym przyspieszenie rozwoju zaawansowanych technologicznie MŚP 

i przedsiębiorstw typu start-up. 

 Jednolity rynek, który przynosi korzyści przedsiębiorstwom i konsumentom – 

jednolity rynek to jedno z największych osiągnięć Europy. Dzięki niemu europejskie 

przedsiębiorstwa korzystają z ogromnego rynku wewnętrznego. Pobudza on konkurencję 

i wymianę handlową w obrębie UE. Umożliwia obywatelom UE większy wybór towarów 

i usług, a także zapewnia większe możliwości zatrudnienia i przedsiębiorczości. Jest on 

dla europejskich przedsiębiorstw dźwignią, której potrzebują, aby przyjąć pozycję liderów 

na rynkach światowych. 

Niemniej jednak Europejczycy nadal napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne 

wykorzystywanie potencjału jednolitego rynku. Z szacunków wynika, że wyeliminowanie 

tych barier mogłoby do końca bieżącej dekady przynieść korzyści o wartości nawet 

713 mld euro. W opublikowanym sprawozdaniu dotyczącym barier na jednolitym rynku 

wskazano szereg przeszkód na jednolitym rynku z punktu widzenia europejskich 

przedsiębiorstwi konsumentów. Wskazano także przyczyny leżące u źródła tych 

przeszkód: restrykcyjne i złożone przepisy krajowe, ograniczone zdolności 

administracyjne, niedoskonała transpozycja przepisów UE i ich nieadekwatne 

egzekwowanie. 

Aby usunąć te bariery, Komisja przyjęła Plan działania na rzecz lepszego wdrażania 

i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Celem planu jest 

wyeliminowanie przeszkód wynikających z naruszania prawa UE. Plan działania opiera 

się na odnowionym partnerstwie między państwami członkowskimi a Komisją i przyjęciu 

ich wspólnej odpowiedzialności za zapewnienie właściwego egzekwowania i stosowania 

przepisów dotyczących jednolitego rynku. W związku z tym plan działania przewiduje 

powołanie wspólnej grupy zadaniowej Komisji i państw członkowskich na rzecz 

zacieśnienia współpracy w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego 

rynku. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200310_strategy_pl 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/200310_strategy_pl
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8. Zmiana sposobu produkcji i konsumpcji 

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym – jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy plan 

działania obejmujący środki dotyczące całego cyklu życia produktów ma na celu 

dostosowanie gospodarki do zielonej przyszłości, wzmocnienie konkurencyjności przy 

jednoczesnej ochronie środowiska i zapewnieniu konsumentom nowych praw. Opierając się 

na pracach trwających od 2015 r., w nowym planie skoncentrowano się na projektowaniu 

i produkcji pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić jak najdłuższe 

wykorzystywanie raz użytych zasobów w unijnej gospodarce. 

W ramach planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który 

stanowi część strategii przemysłowej UE, zaproponowano środki mające na celu: 

 zapewnienie, by zrównoważone produkty stały się normą w UE. Komisja zaproponuje 

przepisy dotyczące polityki zrównoważonych produktów, aby zapewnić, by produkty 

wprowadzane do obrotu w UE były bardziej trwałe, łatwiejsze do ponownego 

wykorzystania, naprawy oraz recyklingu i w jak największym stopniu wykorzystywały 

materiały pochodzące z recyklingu. Produkcja wyrobów jednorazowego użytku zostanie 

ograniczona, wyeliminowane zostanie przedwczesne skracanie cyklu życia produktów, 

a niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku – zakazane. 

 wzmocnienie pozycji konsumentów. Konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych 

informacji na temat takich kwestii jak możliwość naprawy i trwałość produktów, co 

pomoże im w dokonywaniu zrównoważonych środowiskowo wyborów. Konsumenci 

odniosą korzyści z rzeczywistego „prawa do naprawy”. 

 skupienie się na sektorach, w których wykorzystuje się najwięcej zasobów i w których 

potencjał zastosowania obiegu zamkniętego jest wysoki. Komisja podejmie działania 

dotyczące: elektroniki i sprzętu ICT, baterii i pojazdów, opakowań, tworzyw sztucznych, 

wyrobów włókienniczych, budownictwa i budynków oraz żywności. 

 zmniejszenie ilości odpadów. Działania skupią się na całkowitym uniknięciu problemu 

odpadów poprzez ich przekształcanie w surowce wtórne wysokiej jakości. Komisja zbada 

możliwość ustanowienia zharmonizowanego na poziomie unijnym modelu selektywnego 

zbierania odpadów i ich oznakowania. Plan działania przewidujący szereg środków 

mających na celu ograniczenie do minimum wywozu odpadów z UE i rozwiązania 

problemu nielegalnego przemieszczania odpadów. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200312_circular_pl 

 

 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/200312_circular_pl
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9. Unia inwestuje w zrównoważony rozwój 

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 1,4 mld euro 

z funduszy UE dotyczący 14 dużych projektów infrastrukturalnych w 7 państwach 

członkowskich: Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii i na Węgrzech. 

Projekty te obejmują kilka kluczowych obszarów, takich jak środowisko, zdrowie, transport 

i energia dla bardziej inteligentnej, niskoemisyjnej Europy. Celem projektów jest zmasowane 

inwestowanie na rzecz pobudzenia gospodarki, ochrony środowiska oraz poprawy jakości 

życia i dobrostanu społecznego obywateli. 

 Poprawa funkcjonowania sieci kolejowej w Chorwacji – ponad 119 mln euro 

z Funduszu Spójności przeznaczone zostanie na zakup 21 nowych pociągów 

elektrycznych, aby poprawić jakość usług i zmniejszyć opóźnienia, co zachęci większą 

liczbę osób do korzystania ze zrównoważonego transportu. Modernizacja krajowego 

taboru oraz poprawa łączności i mobilności, będące celem projektu, przyniosą pozytywne 

skutki gospodarcze. Skróci się czas podróży, zmniejszone zostaną hałas i wibracje oraz 

koszty operacyjne, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa. 

 Bardziej niezawodne i efektywne zaopatrzenie w energię w Czechach – 

zainwestowanie prawie 37 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

umożliwi budowę nowej wydajnej i niezawodnej dwutorowej linii elektroenergetycznej 

między Přešticami a Vítkovem, w kraju pilzneńskim i morawsko-śląskim w Czechach. 

Oprócz faktu, że chodzi o kluczową infrastrukturę łączącą systemy energetyczne różnych 

państw UE, projekt ten zwiększy bezpieczeństwo energetycznego i produkcję energii ze 

źródeł odnawialnych. Pozwoli to ograniczyć przypadki przerw w dostawie energii 

elektrycznej i awarii sieci. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i poprawa zrównoważonej 

gospodarki wodnej na Węgrzech – blisko 96 mln euro z Funduszu Spójności 

przeznaczone zostanie na ochronę ponad 132 tys. mieszkańców przed zagrożeniem 

powodziowym w regionie górnego odcinka Cisy. Projekt ten obejmuje również poprawę 

zrównoważonej gospodarki wodnej, wspierając w ten sposób gospodarkę opartą na 

wodzie. 

 Czysta energia i lepsze usługi transportowe w Polsce – unijne środki z Funduszu 

Spójności w wysokości ponad 54 mln euro pozwolą sfinansować inwestycje w północnej 

i północno-zachodniej Polsce dotyczące linii przesyłowej energetycznej i podstacji 

elektroenergetycznych. Projekt obejmujący obszar o powierzchni niemal 380 km2, będzie 

wspierał produkcję i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. 

Prawie 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli poprawić 

transport publiczny w Olsztynie dzięki rozbudowie istniejących tras tramwajów 

i autobusów oraz instalację inteligentnego systemu transportowego.  

Środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 38 mln euro zostaną przeznaczone na 

modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy. 
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W ramach inwestycji o wartości ponad 76 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Polska zmodernizuje cztery odcinki linii kolejowych w województwie 

śląskim o łącznej długości prawie 52 km.  

 Modernizacja transportu publicznego w Portugalii – 107 mln euro z Funduszu 

Spójności zostanie zainwestowane w modernizację linii metra w Porto. Zwiększy to 

atrakcyjność transportu publicznego, zmniejszy ruch i zanieczyszczenie powietrza oraz 

zagwarantuje pasażerom bezpieczniejsze, szybsze i wygodniejsze przejazdy. 

 Zapewnienie dostępu do czystej wody i lepszej opieki zdrowotnej w Rumunii – środki 

w wysokości 486,6 mln euro z Funduszu Spójności pozwolą zapewnić lepszy dostęp do 

wody pitnej i odpowiednie oczyszczanie ścieków dla ponad 400 tys. mieszkańców 

w południowo-zachodniej Rumunii oraz zapobiegać zanieczyszczeniu wód gruntowych 

w okręgu Suczawa na północnym wschodzie kraju, zamieszkałym przez 220 tys. osób. 

Unia zainwestuje ponadto 47 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w poprawę jakości i skuteczności usług medycznych w regionie północno-wschodnim. 

Inwestycja, z której skorzysta 90 tys. mieszkańców, ma zapewnić pacjentom wysokiej 

jakości leczenie oraz ograniczyć liczbę zgonów i przypadków długoterminowej 

niepełnosprawności. 

 Poprawa połączenia kolejowego w korytarzu atlantyckim – kwota 265 mln euro 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zainwestowana, aby poprawić 

odcinek ponad 178 km połączenia kolejowego na trasie kolei dużej prędkości Madryt-

Lizbona mierzącej 715 km. Projekt ten jest częścią korytarza atlantyckiego sieci TEN-T 

łączącego Europę Południowo-Zachodnią z resztą Unii. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200317_cohesion_pl 

 

10. Partnerstwo Wschodnie: nowe cele na okres po 2020 r. 

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa przedstawili propozycję długoterminowych celów polityki Partnerstwa 

Wschodniego na okres po 2020 r. Mają one umożliwić zwiększenie wymiany handlowej, 

wzmocnienie połączeń i pogłębienie integracji gospodarczej z Armenią, Azerbejdżanem, 

Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, wzmocnienie demokratycznych instytucji 

i praworządności, poprawę odporności środowiskowej i odporności na zmianę klimatu, 

wspieranie transformacji cyfrowej oraz promowanie sprawiedliwych i integracyjnych 

społeczeństw. 

W oparciu o osiągnięcia partnerstwa w ciągu pierwszych 10 lat, w opublikowanym 

dokumencie zarysowano ramy przyszłej współpracy UE z krajami partnerskimi. Mają one 

pozwolić stawić czoła wspólnym wyzwaniom i wzmocnić odporność tych krajów na bieżące 

problemy, co będzie nadrzędnym celem polityki po 2020 r. Oznacza to, że dalsza współpraca 

między UE a jej partnerami skoncentruje się na nowych priorytetach polityki, które będą 

wspierać transformację ekologiczną i cyfrową oraz kształtować gospodarki służące 

https://ec.europa.eu/poland/news/200317_cohesion_pl
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wszystkim, a w szczególności zapewnią większą liczbę miejsc pracy dla młodzieży 

i wzmocnią równość płci. 

Partnerstwo, które TWORZY 

 współdziałanie na rzecz odpornych, zrównoważonych i zintegrowanych gospodarek 

Wzmacnianie gospodarek, zmniejszanie nierówności i uczynienie z krajów partnerskich 

miejsc, w których obywatele chcą budować swoją przyszłość. Zwiększanie wymiany 

handlowej i pogłębianie integracji gospodarczej, inwestowanie w ludzi, MŚP i łączność oraz 

wykorzystywanie możliwości związanych z podwójną transformacją ekologiczną i cyfrową – 

wszystko to ma służyć stworzeniu atrakcyjnego otoczenia biznesowego, które zapewni godne 

i trwałe miejsca pracy oraz szanse gospodarcze, a tym samym zapewni dobrobyt. 

Partnerstwo, które CHRONI 

 współdziałanie na rzecz rozliczalnych instytucji, praworządności i bezpieczeństwa 

Dobre rządy i instytucje demokratyczne, praworządność, skuteczna polityka antykorupcyjna, 

walka z przestępczością zorganizowaną, poszanowanie praw człowieka i bezpieczeństwo, 

w tym wsparcie ludności, która ucierpiała na skutek konfliktów, stanowią podstawę silnych 

i odpornych państw i społeczeństw. Są również istotnymi warunkami funkcjonującej 

gospodarki rynkowej i zrównoważonego wzrostu. W szczególności praworządność jest 

kluczowym elementem starań o zapewnienie odpowiedniego klimatu biznesowego 

i przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Partnerstwo EKOLOGICZNE 

 współdziałanie na rzecz odporności środowiskowej i odporności na zmiany klimatu 

UE pomoże krajom partnerskim w realizacji ustalonych na szczeblu krajowym wkładów 

w Porozumienie Paryskie oraz w modernizacji gospodarek, zmniejszeniu śladu węglowego 

i w dążeniu do neutralności klimatycznej, przy uwzględnieniu wyzwań w zakresie inwestycji. 

UE udzieli również swego wsparcia w obszarach takich jak efektywność energetyczna 

budynków, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja sektora opieki zdrowotnej. 

Partnerstwo, które ŁĄCZY 

 współdziałanie na rzecz odpornej transformacji cyfrowej 

UE będzie inwestować w transformację cyfrową krajów partnerskich, zgodnie z unijnym 

prawodawstwem i najlepszymi praktykami, oraz wspierać w regionie rozwój wysoce 

innowacyjnych start-upów cyfrowych. UE będzie dalej wspierać i wzmacniać cyberodporność 

krajów partnerskich. 

Partnerstwo, które WSPIERA 

 współdziałanie na rzecz odpornych, sprawiedliwych i integracyjnych społeczeństw 

Wolne i uczciwe wybory oraz przejrzyste, ukierunkowane na obywateli i odpowiedzialne 

administracje publiczne mają zasadnicze znaczenie dla demokracji. Wraz z aktywnym 
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społeczeństwem obywatelskim, wolnymi, pluralistycznymi i niezależnymi mediami oraz 

ochroną praw obywateli, w tym praw mniejszości, stanowią one kluczowe elementy 

odpornego, sprawiedliwego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200318_EaP_pl 

 

11. Najbardziej oddalone regiony UE 

 Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie w sprawie postępów poczynionych 

w realizacji partnerstwa strategicznego z 2017 r. z regionami najbardziej oddalonymi UE1. Ze 

sprawozdania wynika, że wzmocnione partnerstwo przynosi owoce: w oparciu o najsilniejsze 

atuty regionów najbardziej oddalonych podjęto działania regionalne i krajowe, które 

przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w takich dziedzinach jak rolnictwo, niebieska 

gospodarka, różnorodność biologiczna i gospodarka o obiegu zamkniętym, energia, badania 

naukowe i innowacje, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, dostępność cyfrowa, transport 

i współpraca z państwami sąsiadującymi. 

 Biorąc pod uwagę poczynione postępy, w sprawozdaniu zasugerowano, że 

w regionach najbardziej oddalonych konieczne są dalsze wysiłki na wszystkich szczeblach 

w celu przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, wprowadzenia 

gospodarki o obiegu zamkniętym i przejścia na energię ze źródeł odnawialnych. Kluczowe 

sektory, takie jak niebieska gospodarka, potrzebują również ciągłych inwestycji. 

 Dlatego też, wsłuchując się w głos regionów najbardziej oddalonych, Komisja 

Europejska stworzyła szereg możliwości w kontekście unijnych polityk i instrumentów 

finansowania. Dostosowała unijne przepisy i narzędzia do potrzeb i interesów regionów 

najbardziej oddalonych, zapewniając przy tym konkretne wsparcie. Środki te obejmują: 

 uwzględnienie specyficznej sytuacji regionów w procesie kształtowania polityki, od 

pomocy państwa po podatki, od europejskiego semestru po plan działania w zakresie 

zielonej gospodarki lub plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym; 

 odzwierciedlenie tej specyfiki w dwudziestu jeden wnioskach dotyczących programów 

i funduszy UE na lata 2021-2027 w różnych sektorach, w tym w obszarze spójności, 

rolnictwa, rybołówstwa, badań naukowych, ochrony środowiska, transportu i łączności 

cyfrowej; 

 tworzenie możliwości dostosowanych do potrzeb w ramach istniejących inicjatyw, takich 

jak Horyzont 2020 i program LIFE; 

 ustanawianie specjalnych grup zadaniowych i docieranie do obywateli tych regionów 

w drodze dialogów obywatelskich. 

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/200323_outermost_pl 

 

                                                           
1 Dziewięć regionów najbardziej oddalonych to Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, wyspa 

Reunion oraz Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania). Są one 

położone na Oceanie Atlantyckim i Indyjskim, w basenie Morza Karaibskiego i w Ameryce Łacińskiej. 

https://ec.europa.eu/poland/news/200318_EaP_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200323_outermost_pl
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II. Z BIURA W BRUKSELI 

W okresie sprawozdawczym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła  

w szeregu spotkań, a także brała udział w przygotowaniach do nadchodzących wydarzeń 

informacyjno-promocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak i Dom Polski Wschodniej. 

1. Przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020 

 W lutym i marcu odbyły się dwa spotkania w sprawie organizacji seminarium podczas 

kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2020, który odbędzie się w dniach 

12-15 października 2020 r. Priorytetami tematycznymi tegorocznego wydarzenia są:  

 Zielona Europa; 

 Spójność i współpraca; 

 Wzmocnienie pozycji obywateli. 

Planowanymi partnerami tegorocznego wydarzenia są Biura West-Norway, Mid-Norway, 

Normandia oraz Warmia i Mazury. Temat, nad którym wspólnie pracujemy to: Jak wdrażać 

Zielony Ład na poziomie lokalnym i regionalnym. Ze względu na epidemię koronawirusa 

termin składania wniosków o organizację wydarzenia został przesunięty na 17 kwietnia. 

 

III. WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ 

1. Targi rowerowo-wędrowne Fiets&Wandelbeurs 

 W dniach 14-16 lutego w Gandawie podczas Targów rowerowo-wędrownych  

Fiets&Wandelbeurs odbyła po raz kolejny promocja szlaku rowerowego Green Velo. Dom 

Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną 

zorganizował już po raz kolejny stoisko promocyjne na tym wydarzeniu dedykowanym 

ludziom lubiącym aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 Targi Fiets&Wandelbeurs posiadają dwie edycje: holenderską, która odbywa się 

w Utrechcie oraz belgijską, skierowaną do Flamandów, którzy podobnie jak Holendrzy są 

bardzo aktywni pod względem turystyki aktywnej, przede wszystkim rowerowej. Belgijska 

edycja targów odbywa się w Gandawie. Odwiedzającymi były głównie osoby realnie 

zainteresowane wakacjami rowerowymi/pieszymi. 

 Tematem przewodnim stoiska Domu Polski Wschodniej był szlak rowerowy Green 

Velo, który obejmuje około 2 000 km tras rowerowych wytyczonych przez wszystkie 

województwa Polski Wschodniej. Oprócz tego na stoisku nie zabrakło również promocji 

ogólnej oferty turystycznej regionów Polski Wschodniej. Dodatkowym elementem 

promocyjnym były występy akrobatyczne pięciokrotnego rekordzisty Guinessa Krystiana 

Herby, który jest ambasadorem trasy Green Velo. 

 Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przez dwa dni odwiedziło je około 15 tys. 

zwiedzających. 
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IV. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA 

1. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń 

Termin składania wniosków 23-04-2020 

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne 

Dofinansowanie na realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych 

partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych.  

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-edukacja-doroslych-akcja-2-partnerstwa-strategiczne 

 

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne 

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, 

obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości 

nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-edukacja-szkolna-akcja-2-partnerstwa-strategiczne 

 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne 

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego 

i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-akcja-2-

partnerstwa-strategiczne 

 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne 

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, 

utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-szkolnictwo-wyzsze-akcja-2-partnerstwa-strategiczne 

 

Termin składania wniosków 28-04-2020 

Działania programu Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020 

Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej 

i szkoleń pracowników naukowych. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji 

http://www.eurodesk.pl/granty/dzialania-programu-maria-sklodowska-curie-horyzont-2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-edukacja-doroslych-akcja-2-partnerstwa-strategiczne
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-edukacja-szkolna-akcja-2-partnerstwa-strategiczne
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-akcja-2-partnerstwa-strategiczne
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-akcja-2-partnerstwa-strategiczne
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-szkolnictwo-wyzsze-akcja-2-partnerstwa-strategiczne
http://www.eurodesk.pl/granty/dzialania-programu-maria-sklodowska-curie-horyzont-2020
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Termin składania wniosków 01-05-2020 

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich 

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich 

uczelniach. 

Fundator: DAAD 

http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-daad-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-polskich-

grup-studenckich 

 

Termin składania wniosków 07-05-2020 

Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe 

Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży.  

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury   

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wymiany-mlodziezowe 

 

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – Mobilność osób pracujących z młodzieżą 

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże 

w organizacjach partnerskich. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-1-mobilnosc-osob-pracujacych-z-

mlodzieza 

 

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk – Partnerstwa strategiczne 

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze 

pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania 

innowacji i przekazywania dobrych praktyk. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-

wymiany-dobrych-praktyk-partnerstwa 

 

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe 

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane 

na rzecz lokalnych społeczności. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalnads. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-

wymiany-dobrych-praktyk 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-daad-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-polskich-grup-studenckich
http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-daad-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-polskich-grup-studenckich
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wymiany-mlodziezowe
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-1-mobilnosc-osob-pracujacych-z-mlodzieza
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-1-mobilnosc-osob-pracujacych-z-mlodzieza
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk-partnerstwa
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk-partnerstwa
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-2-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymiany-dobrych-praktyk
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Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk – Projekty dialogu 

młodzieży 

Fundusze na krajowe i międzynarodowe seminaria umożliwiające dialog z osobami 

odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w obszarach związanych z młodzieżą. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-3-wsparcie-w-reformowaniu-polityk-

projekty-dialogu-mlodziezy 

 

Europejski Korpus Solidarności – Projekty rozwoju zawodowego 

Oferty płatnych staży i zatrudnienia umożliwiające młodym Europejczykom rozwijanie 

umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku 

pracy. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-rozwoju-

zawodowego 

 

Europejski Korpus Solidarności – Projekty solidarności 

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych 

społeczności. 

Fundator: Komisja Europejska– Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci 

 

Europejski Korpus Solidarności – Projekty wolontariatu 

Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych 

umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski 

i zawodowy. Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, 

a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy. 

Fundator: Komisja Europejska– Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-wolontariatu 

 

Termin składania wniosków 24-05-2020 

Młodzieżowa Stolica Europy 2023 

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 – w czasie jednego roku miasto pełniące tę 

rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym 

i ekonomicznym. 

Fundator: Europejskie Forum Młodzieży 

http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowa-stolica-europy-2023 

 

Termin składania wniosków 26-05-2020 

Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 

Dokument uprawniający szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, nadawany przez 

Komisję Europejską. 

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-karta-erasmusa-dla-szkolnictwa-wyzszego 

http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-3-wsparcie-w-reformowaniu-polityk-projekty-dialogu-mlodziezy
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-akcja-3-wsparcie-w-reformowaniu-polityk-projekty-dialogu-mlodziezy
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-rozwoju-zawodowego
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-rozwoju-zawodowego
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-wolontariatu
http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowa-stolica-europy-2023
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-karta-erasmusa-dla-szkolnictwa-wyzszego
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Termin składania wniosków 09-06-2020 

Nagroda WTO dla młodych ekonomistów 

Nagroda dla autora najlepszej pracy dotyczącej polityki handlowej i międzynarodowej 

współpracy handlowej. 

Fundator: World Trade Organisation 

http://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-wto-dla-mlodych-ekonomistow 

 

Termin składania wniosków 15-12-2020 

Euroscola– konkurs dla młodzieży 

Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów 

europejskich z działalnością Parlamentu. 

Fundator: Biuro Parlamentu Europejskiego 

http://www.eurodesk.pl/granty/euroscola-konkurs-dla-mlodziezy 

 

Termin składania wniosków 20-01-2021 

Vulcanus - praktyki w Japonii 

Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych 

z państw członkowskich Unii Europejskiej   

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 

Przedsiębiorczości i MŚP 

http://www.eurodesk.pl/granty/vulcanus-praktyki-w-japonii 

 

 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie 

Źródło: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk:http://www.eurodesk.pl/ 
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