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Instrument pożyczkowy na rzecz sektora
publicznego w ramach mechanizmu

sprawiedliwej transformacji
Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego (PSLF) stanowi trzeci filar mechanizmu sprawiedliwej
transformacji, wraz z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i systemem sprawiedliwej transformacji
w ramach InvestEU. PSLF składa się ze składnika dotacji i składnika pożyczkowego. Dzięki wkładowi z budżetu
Unii w wysokości 1,525 mld EUR na składnik dotacji i kredytom Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
wysokości 10 mld EUR ze środków własnych, celem jest uruchomienie od 25 do 30 mld EUR na inwestycje
publiczne w okresie 2021-2027 (w cenach z 2018 r.). Finansowanie będzie dostępne dla wszystkich państw
członkowskich, a jednocześnie będzie się koncentrować na regionach, które stoją przed największymi
wyzwaniami związanymi z transformacją. Wstępne porozumienie w sprawie wniosku osiągnięte w wyniku
negocjacji trójstronnych z Radą musi teraz zostać potwierdzone przez Parlament Europejski, a głosowanie w tej
sprawie ma się odbyć podczas drugiej sesji plenarnej w czerwcu 2021 r.

Kontekst
Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Unia Europejska dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
o 55 % do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cele te wymagają transformacji
gospodarczej i społecznej w regionach uzależnionych od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych gałęzi
przemysłu. W związku z tym Komisja opublikowała plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego
Ładu, określający mechanizm sprawiedliwej transformacji (JTM), aby pomóc regionom i sektorom
najbardziej uzależnionym od paliw kopalnych i gałęzi przemysłu emitujących duże ilości gazów
cieplarnianych w przejściu niezbędnej transformacji w sprawiedliwy sposób. Mechanizm sprawiedliwej
transformacji składa się z trzech filarów: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF), specjalnego
systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora
publicznego.

Wniosek Komisji Europejskiej
28 maja 2020 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora
publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. PSLF wspierałby inwestycje publiczne
poprzez preferencyjne warunki kredytowania. Inwestycje te przyniosłyby korzyści terytoriom najbardziej
dotkniętym negatywnymi skutkami transformacji klimatycznej, określonym w terytorialnych planach
sprawiedliwej transformacji na potrzeby Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. PSLF składałby się
ze składnika dotacji i składnika pożyczkowego. Składnik dotacji w wysokości 1,525 mld EUR, finansowany z
budżetu UE m.in. z dochodów przeznaczonych na określony cel, powinien zmniejszyć obciążenie finansowe
związane ze spłatą pożyczki. W przypadku składnika pożyczkowego partnerem finansowym jest Europejski
Bank Inwestycyjny, który zapewni 10 mld EUR ze swoich środków własnych. Przewiduje się również
możliwość współpracy z innymi partnerami finansowymi.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
16 października 2020 r. Komisja Budżetowa (BUDG) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęły
wspólne sprawozdanie, wprowadzając szereg poprawek do tekstu wniosku Komisji. W wyniku negocjacji
trójstronnych, które zakończyły się 26 kwietnia 2021 r., osiągnięto wstępne porozumienie. Uzgodniony
tekst zawiera wiele kwestii poruszonych przez Parlament Europejski, takich jak zasada „nie czyń poważnych
szkód” oraz zgodność z podstawowymi wartościami UE zapisanymi w Traktatach. Parlament zapewnił
zwiększenie środków na wsparcie doradcze i podniósł kwotę dotacji z 15 % do 25 % kwoty pożyczki dla
najbiedniejszych regionów. Na wspólnym posiedzeniu komisji BUDG-ECON 10 maja 2021 r. porozumienie
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to zostało zatwierdzone.  Tekst wymaga obecnie formalnego przyjęcia przez Parlament – głosowanie w tej
sprawie zaplanowano na drugie posiedzenie plenarne w czerwcu.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0100(COD);
Komisje przedmiotowo właściwe: BUDG i ECON (wspólnie na
mocy art. 58); Sprawozdawcy: Henrike Hahn (Verts/ALE,
Niemcy) i Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia). Więcej
informacji można znaleźć w briefingu z serii „Opracowywanie
prawa UE”.
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