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(2020/0006(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc 
w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji, szkolenie i doradztwo oraz 
inne usługi dla pracowników i osób 
poszukujących pracy dotkniętych skutkami 
transformacji, zwłaszcza kobiet, co ułatwi 
im dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia i zdobycie 
nowych kwalifikacji dostosowanych do 
zielonej gospodarki, a także pomoc 
w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Promowanie 
spójności społecznej powinno być 
przewodnią zasadą wsparcia z FST. FST 
powinien ponadto obejmować środki 
łagodzące społeczne skutki uboczne 
transformacji, takie jak wzrost kosztów 
mieszkań i energii dla grup o niskich 
dochodach.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
restrukturyzację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, FST 
powinien wspierać zrównoważone 
inwestycje produkcyjne w MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorców, 
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie, 
by pomóc im w reorganizacji działalności 
gospodarczej i stworzyć nowe możliwości. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto, zwiększenia skali 
i zrównoważonego zatrudnienia. 
Zrównoważone inwestycje należy 
rozumieć jako inwestycje w rozumieniu 
art. 2 pkt 17 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/208813a. 
Inwestycje produkcyjne należy wspierać 
tylko wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji poprzez stworzenie lub 
ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy 
nie prowadzą one do przeniesienia 
produkcji ani nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji. Należy ustanowić 
mechanizm oceny zrównoważonego 
rozwoju, aby zbadać, czy nie mają one 
negatywnego wpływu na ochronę 
środowiska, klimat lub społeczeństwo. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
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być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku 
wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
powinno być zgodne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa określonymi w art. 107 
i 108 TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do 
przedsiębiorstw znajdujących się na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE.

przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, powinny być 
zrównoważone oraz spójne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” i zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. Celem FST powinno być 
jedynie wspieranie inwestycji związanych 
z transformacją klimatyczną, które są 
opłacalne w perspektywie średnio- i 
długoterminowej i tworzą wartość dodaną 
dla danego terytorium. Komisja i państwa 
członkowskie powinny na bieżąco 
monitorować rentowność inwestycji 
realizowanych ze środków FST.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en


