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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny 
częściowo rekompensować, zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, niektóre 
instalacje w sektorach lub podsektorach, 
które uznaje się za narażone na znaczące 
ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów 
związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych przeniesionych na ceny 
energii elektrycznej. Protokół i 
towarzyszące mu decyzje, podjęte przez 
Konferencję Stron w Paryżu powinny 
zapewniać dynamiczną mobilizację 
środków na finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu, transfer 
technologii oraz budowanie zdolności w 
odniesieniu do kwalifikujących się stron, 
w szczególności tych posiadających 
najmniejsze możliwości. Finansowanie 
działań przeciwdziałających zmianie 
klimatu przez sektor publiczny będzie w 
dalszym ciągu odgrywało istotną rolę w 
mobilizowaniu zasobów po roku 2020. 
Zatem dochody z aukcji powinny być 
również wykorzystywane do finansowania 
działań związanych ze zmianą klimatu w 
narażonych państwach trzecich, w tym 
adaptacji do skutków zmiany klimatu. 
Kwota na finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu, która ma 
zostać uruchomiona, będzie również 
zależeć od ambicji i jakości 

(9) Państwa członkowskie powinny 
częściowo rekompensować – za 
pośrednictwem scentralizowanego 
systemu na szczeblu unijnym – niektóre 
instalacje w sektorach lub podsektorach, 
które uznaje się za narażone na znaczące 
ryzyko ucieczki emisji z powodu kosztów 
związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych przeniesionych na ceny 
energii elektrycznej, z myślą o celu, jakim 
jest stworzenie równych warunków 
działania. Finansowanie działań 
przeciwdziałających zmianie klimatu przez 
sektor publiczny będzie w dalszym ciągu 
odgrywało istotną rolę w mobilizowaniu 
zasobów po roku 2020. Zatem dochody z 
aukcji powinny być również 
wykorzystywane do finansowania działań 
związanych ze zmianą klimatu w 
narażonych państwach trzecich, w tym 
adaptacji do skutków zmiany klimatu. 
Kwota na finansowanie działań 
związanych ze zmianą klimatu, która ma 
zostać uruchomiona, będzie również 
zależeć od ambicji i jakości 
proponowanych INDC, dalszych planów 
inwestycyjnych i krajowych procesów 
planowania działań przystosowawczych. 
Państwa członkowskie powinny także 
podejmować kwestię społecznych 
aspektów dekarbonizacji gospodarki i 
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proponowanych zaplanowanych, 
ustalonych na szczeblu krajowym 
wkładów, dalszych planów inwestycyjnych 
i krajowych procesów planowania działań 
przystosowawczych. Państwa 
członkowskie powinny wykorzystywać 
przychody z aukcji do wspierania 
pozyskiwania kwalifikacji przez 
pracowników i poszukiwania przez nich 
nowych miejsc pracy, których dotyczy 
transformacja miejsc pracy w gospodarce 
niskoemisyjnej.

wykorzystywać przychody z aukcji do 
wspierania pozyskiwania kwalifikacji 
przez pracowników i poszukiwania przez 
nich nowych miejsc pracy, których dotyczy 
transformacja miejsc pracy w gospodarce 
niskoemisyjnej. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość 
współfinansowania rekompensaty na 
poziomie unijnym. Takie środki finansowe 
nie powinny przekraczać 100 % kosztów i 
nie powinny ich dotyczyć zasady pomocy 
państwa ani pakt stabilności i wzrostu.

Or. en
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Dyrektywa 2003/87/WE
Artykuł 10 a – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w ust. 6 dodaje się nowy akapit w 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie mogą również 
przyjąć krajowe środki finansowe na rzecz 
sektorów lub podsektorów narażonych na 
rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z 
powodu znacznych kosztów pośrednich 
rzeczywiście poniesionych w związku z 
kosztami emisji gazów cieplarnianych, 
które zostały przeniesione na ceny energii 
elektrycznej, przy uwzględnieniu 
wszelkich skutków dla rynku 
wewnętrznego. Zasady pomocy państwa 
oraz pakt stabilności i wzrostu nie mają 
zastosowania do takich środków 
finansowych. Środki te, w połączeniu ze 
wsparciem, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, nie przekraczają 100 % 
kosztów."

Or. en


