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| 11.01.2018 - Komisja przyj ła pakiet in-
westycji w wysoko ci ponad 448 mln euro 
z Funduszu Spójno ci na fi nansowanie roz-
budowy drugiej linii metra w Warszawie 
o pi  nowych stacji z zachodu do północno-
wschodniej cz ci miasta, przez dzielnice 
Wola, Bemowo i Targówek. Komisja podj ła 
równie  decyzj  o zainwestowaniu ponad 
127 milionów w rozwój linii tramwajowej 
na Ochocie, Mokotowie i Wilanowie, gdzie 
mieszka 1,8 miliona mieszka ców.

| 16.01.2018 ‒ zaprezentowano pierwsz  
strategi  Unii Europejskiej w dziedzinie two-
rzyw sztucznych. Zapewni ona ochron  ro-
dowiska przed zanieczyszczeniem tworzy-
wami sztucznymi, a jednocze nie wsparcie 
wzrostu i innowacji, przekształcaj c trudne 
wyzwanie w pozytywny plan na rzecz przy-
szło ci Europy. - Je eli nie zmienimy metod 
produkcji i sposobów wykorzystywania two-
rzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach 
b dzie wi cej plastiku ni  ryb ‒ powiedział 
pierwszy wiceprzewodnicz cy KE Frans Tim-
mermans prezentuj c pierwsz  w historii 

ogólnoeuropejsk  strategi  w tej dziedzi-
nie. Jest ona jednym z elementów procesu 
przechodzenia na gospodark  o bardziej za-
mkni tym obiegu. 

| 18.01.2018 - Komisja Europejska przyj -
ła decyzj  o przyznaniu 41 mln euro z Fun-
duszu Spójno ci na zakup 130 autobusów 
elektrycznych na potrzeby systemu komuni-
kacji w stolicy Polski. Ka dy autobus zostanie 
dostosowany do potrzeb osób o ograniczo-
nej mo liwo ci poruszania si  i wyposa ony 
w klimatyzacj  oraz urz dzenia do przekazy-
wania pasa erom informacji d wi kowych 
i wizualnych.

| 19.01.2018 ‒ jak wynika z opublikowanych 
wyników trzeciej oceny kodeksu post powa-
nia w zakresie zwalczania nielegalnego na-
woływania do nienawi ci w internecie, prze-
prowadzonej przez organizacje pozarz dowe 
i organy publiczne, przedsi biorstwa z bran-
y IT usuwały rednio 70 proc. zgłaszanych 
im przypadków nielegalnej mowy nienawi ci. 
Podj te z inicjatywy Komisji Europejskiej dzia-
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łania sprawiaj , e do inicjatywy przyst puj  
kolejne platformy.

| 30-31.01.2018 - w Dublinie odbyło si  semi-
narium pt. „Wzmacnianie europejskiego dialo-
gu społecznego i stosunków przemysłowych” 
zorganizowane przez europejskich partnerów 
społecznych: EKZZ, BusinessEurope, CEEP 
i UEAPME. W seminarium wzi li udział przed-
stawiciele Austrii, Chorwacji, Irlandii i Polski. 
Seminarium miało na celu przedstawienie 
najnowszych efektów europejskiego dialogu 
społecznego i bie cych tematów podejmo-
wanych przez partnerów na poziomie euro-
pejskim, podniesienie poziomu wiedzy na 
temat dialogu społecznego i  układów zbio-

rowych pracy na poziomie krajowym poprzez 
porównania i aktywn  wymian  informacji 
w ramach oddzielnych dyskusji i prezentacji,  
wspieranie wspólnego rozumienia roli i wkła-
du partnerów społecznych na poziomie eu-
ropejskim i krajowym, identyfi kacj  potrzeb 
w zakresie budowania zdolno ci do osi gania 
silnych, reprezentatywnych, autonomicznych 
i posiadaj cych odpowiednie umocowanie 
organizacji partnerów społecznych i ich mo li-
wo ci negocjacji, a tym samym do wzmocnie-
nia poziomu zarz dzania i efektów kształtowa-
nia polityki, a tak e monitorowanie wdra ania 
i kontrolowanie instrumentów europejskiego 
dialogu społecznego.


