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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



RR\1210220PL.docx 3/357 PE648.609v04-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE.....................................................................................................................40

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ.........................................................................................43

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ ......................................................84

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH .......................................134

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ........................................................194

OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII ..........................235

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI.............................................................285

OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ..........................................................322

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ .........................................356

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ........................................................................................357



PE648.609v04-00 4/357 RR\1210220PL.docx

PL



RR\1210220PL.docx 5/357 PE648.609v04-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2020)0022) oraz zmieniony wniosek (COM(2020)0460),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 akapit trzeci i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0007/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym,

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Gospodarczą i 
Monetarną, Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0135/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do 
wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do 
wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego, zakładającego 
ograniczenie wzrostu temperatury na 
świecie do poziomu poniżej 1,5°C, celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i Europejskiego 
filara praw socjalnych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych związanych 
z przejściem na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją, z 
uwzględnieniem skutków pandemii 
COVID-19.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 
2019 r.

11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 
2019 r.

12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r.



PE648.609v04-00 8/357 RR\1210220PL.docx

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
transformacji będą większe w przypadku 
tych regionów, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na paliwach kopalnych 
(zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie wykorzystywanym do celów 
energetycznych lub łupkach bitumicznych) 
lub gałęziach przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, zwłaszcza 
regionami peryferyjnymi, obszarami 
oddalonymi, wyspiarskimi i o 
niekorzystnym położeniu geograficznym 
oraz terytoriami borykającymi się z 
problemami związanymi z wyludnianiem, 
co będzie ze szkodą dla celów dotyczących 
spójności społecznej, gospodarczej i 
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terytorialnej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, mieć charakter 
integracyjny i być społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Unia, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe transformacji, a także 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii w celu zagwarantowania, że nikt nie 
zostanie pozostawiony w tyle.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z 
transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych, w 
szczególności odczuwanych przez 
pracowników dotkniętych procesem 
prowadzącym w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r., poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach klimatycznych i społecznych na 
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szczeblu regionalnym oraz promowanie 
zrównoważonej gospodarki, zielonych 
miejsc pracy i zdrowia publicznego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie i kompensowanie negatywnych 
skutków transformacji klimatycznej 
poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników oraz 
propagowanie zrównoważonej z punktu 
widzenia społeczno-gospodarczego 
transformacji, która pozwoli zwalczać 
niepewność społeczną i niestabilne 
otoczenie biznesowe. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do złagodzenia skutków 
transformacji poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki, odtwarzanie zasobów 
naturalnych oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i 
poziom życia. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane 
z EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu i 
środowiska w główny nurt polityki. Środki 
z własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający i dodatkowy w stosunku do 
inwestycji koniecznych do osiągnięcia 
ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 30 
% wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane na zasadzie dobrowolnej z 
EFRR i EFS+ mogłyby wnosić pełny 
wkład w osiągnięcie tego celu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności. Ustanowienie FST nie powinno 
prowadzić do cięć środków przydzielonych 
na pozostałe fundusze spójności ani do 
obowiązkowych przesunięć środków z tych 
funduszy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się albo do niedawna opierały się 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
na działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
przy podziale jego środków finansowych 
należy skoncentrować się na terytoriach 
najbardziej dotkniętych skutkami 
transformacji oraz odzwierciedlić 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, przy czym 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najsłabiej rozwinięte, regiony 
peryferyjne, wyspy, obszary górskie, słabo 
zaludnione, wiejskie, oddalone i o 
niekorzystnym położeniu geograficznym, 
gdzie transformacja energetyczna w 
kierunku neutralności klimatycznej jest 
utrudniona z powodu niewielkiej liczby 
ludności, a także należy wziąć pod uwagę 
pozycję wyjściową każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria. Państwa 
członkowskie powinny zapewniać, by 
gminy i miasta miały bezpośredni dostęp 
do zasobów FST udostępnianych im 
zgodnie z ich obiektywnymi potrzebami.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem zobowiązań i 
priorytetów klimatycznych, 
środowiskowych i społecznych. Wykaz 
inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają ludzi, 
społeczności i lokalne gospodarki i są 
trwale zrównoważone, z uwzględnieniem 
wszystkich celów Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz Europejskiego filaru 
praw socjalnych. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do stopniowego i 
pełnego przejścia na zrównoważoną, 
neutralną dla klimatu i wolną od 
zanieczyszczeń gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny 
i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub 
wydobycie tych stałych paliw kopalnych, 
wsparcie powinno być powiązane ze 
stopniowym wycofywaniem się z danej 
działalności i odpowiednim zmniejszaniem 
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działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

poziomu zatrudnienia. W przypadku 
transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE w 
dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE do 2050 
r., przy jednoczesnym utrzymaniu i 
poprawie wykwalifikowanego zatrudnienia 
oraz zapobieganiu degradacji środowiska. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie 
cyfryzacji, łączności oraz inteligentnej i 
zrównoważonej mobilności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji, z uwzględnieniem 
specyfiki gospodarczej, społecznej i 
energetycznej każdego państwa 
członkowskiego. Należy zwrócić też uwagę 
na znaczenie kultury, kształcenia i 
budowania wspólnoty dla procesu 
transformacji poprzez wspieranie działań 
ukierunkowanych na dziedzictwo 
górnicze.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, COM(2018) 773 final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, COM(2018) 773 final.



RR\1210220PL.docx 15/357 PE648.609v04-00

PL

Poprawka 11

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 oraz szkolenie 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.

Poprawka 12

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 

(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 
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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 
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.

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 stworzenie i utrzymanie 
znacznej liczby miejsc pracy. Wszelkie 
takie inwestycje powinny być odpowiednio 
uzasadnione w odpowiednim terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, 
zrównoważone oraz, w stosownych 
przypadkach, spójne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” i zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. 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.

__________________ __________________
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).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wsparcie na rzecz inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwa inne 
niż MŚP za pośrednictwem FST powinno 
ograniczać się do regionów słabiej 
rozwiniętych i regionów w okresie 
przejściowym, jak określono w art. 102 
ust. 2 rozporządzenia nr .../... [RWP].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogłyby być uzupełniane na zasadzie 
dobrowolnej dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, w ramach dialogu 
społecznego, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP] i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu, a 
może nawet wykraczające poza nie. W tym 
celu Komisja powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń 
i najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć cele klimatyczne Unii do 2030 r. 
i neutralność klimatyczną gospodarki do 
2050 r., w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
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wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu 
szans zatrudnienia na terytoriach 
dotkniętych skutkami transformacji w 
celu uniknięcia wykluczenia społecznego. 
Należy wziąć pod uwagę czynniki 
utrudniające sytuację, takie jak 
bezrobocie i tendencje w zakresie 
wyludniania. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania 
i możliwości, przed którymi stoją te 
terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów 
Europejskiego Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie mieszkańców, 
gospodarki i środowiska terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
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rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego oraz 
zapewnienia przestrzegania wysokich 
norm społecznych i środowiskowych i 
promowania udziału pracowników, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu wspierania 
mieszkańców, gospodarki i środowiska 
terytoriów, które napotykają poważne 
wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia unijnych celów w 
dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. 
oraz neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom, obywatelom, 
przedsiębiorcom i innym zainteresowanym 
stronom łagodzenia skutków społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych i w 
zakresie zatrudnienia, spowodowanych 
transformacją w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. i 
osiągnięcia celów pośrednich na 2030 r. 
zgodnie z założeniami porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 11 270 459 000 EUR 
w cenach bieżących i mogą zostać 
zwiększone, w zależności od przypadku, 
o dodatkowe zasoby przydzielone 
w budżecie Unii oraz o inne zasoby 
zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 25 358 532 750 EUR 
w cenach z 2018 r. (kwota główna) i nie są 
przesuwane z innych funduszy UE 
objętych rozporządzeniem (UE) .../... 
[nowe RWP]. Kwota główna może zostać 
zwiększona, w zależności od przypadku, o 
dodatkowe zasoby przydzielone w 
budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z 
podstawowym aktem prawnym.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczny podział kwoty, o której 3. Na wniosek państwa 
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mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

członkowskiego kwotę, o której mowa w 
ust. 1 akapit pierwszy niniejszego 
artykułu, udostępnia się również na lata 
2025–2027. W odniesieniu do każdego 
okresu odpowiednie roczne podziały 
kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
artykułu, między państwa członkowskie 
określa się w decyzji Komisji, o której 
mowa w art. 3 ust. 3, zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku I.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Zielony mechanizm nagród

18 % wszystkich kwot, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i art. 3a ust. 1 
akapit pierwszy, przydziela się zgodnie z 
tempem, w jakim państwa członkowskie 
zmniejszają emisje gazów cieplarnianych, 
i dzieląc je przez ich ostatni średni DNB.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3c
Szczególne przydziały dla regionów 

najbardziej oddalonych i wysp
1 % wszystkich kwot, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i art. 3a ust. 1 
akapit pierwszy, stanowi szczególny 
przydział dla wysp, a 1 % stanowi 
szczególny przydział dla regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 TFUE, przekazywany 
zainteresowanym państwom 
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członkowskim.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) produkcyjne i zrównoważone 
inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i 
MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up 
i zrównoważoną turystykę, prowadzące do 
tworzenia miejsc pracy, modernizacji, 
dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących, 
w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną prowadzące do tworzenia miejsc 
pracy i do dywersyfikacji gospodarczej;

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne, w tym na uniwersytetach i 
w publicznych instytucjach badawczych, 
oraz wspieranie transferu zaawansowanych 
technologii i technologii gotowych do 
wprowadzenia na rynek;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię i jej 
systemy, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną, 
technologie magazynowania energii i 
zrównoważoną energię ze źródeł 
odnawialnych, jeżeli prowadzi to do 
tworzenia miejsc pracy i utrzymania 
trwałego zatrudnienia na znaczną skalę;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w inteligentną i 
zrównoważoną mobilność oraz przyjazną 
dla środowiska infrastrukturę 
transportową;

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) inwestycje w projekty w zakresie 
zwalczania ubóstwa energetycznego, w 
szczególności w mieszkalnictwie 
socjalnym, oraz promowanie efektywności 
energetycznej, podejścia neutralnego pod 
względem klimatu i niskoemisyjnego 
ciepłownictwa w regionach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową, w tym w 
rolnictwo cyfrowe i precyzyjne;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w zieloną 
infrastrukturę, regenerację i 
dekontaminację terenów, tereny 
zdegradowane oraz projekty zmieniające 
ich przeznaczenie, kiedy nie można 
zastosować zasady „zanieczyszczający 
płaci”;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) tworzenie i rozwój usług 
socjalnych i publicznych świadczonych w 
interesie ogólnym;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w kulturę, edukację i 
tworzenie wspólnoty, w tym podnoszenie 
wartości materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa górniczego oraz ośrodków 
lokalnych;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
oraz szkolenie pracowników i osób 
poszukujących pracy;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy, wsparcie w 
aktywnym starzeniu się i wsparcie 
dochodu pracowników w okresie 
przejściowym między poprzednią a nową 
pracą;
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, zwłaszcza kobiet, 
osób z niepełnosprawnością i słabszych 
grup społecznych;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, w 
regionach słabiej rozwiniętych i 
regionach w okresie przejściowym, o 
których mowa w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia .../... [nowe RWP], 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji w celu 
tworzenia nowych miejsc pracy, gdy są 
zgodne z celami społecznymi w zakresie 
tworzenia miejsc pracy, równości płci i 
równości wynagrodzeń i z celami 
środowiskowymi oraz gdy ułatwiają 
przejście na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i nie sprzyjają przenoszeniu 
działalności, zgodnie z art. 60 ust. 1 
rozporządzenia nr  .../... [nowe RWP].
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i) niniejszego rozporządzenia oraz 
spełniają pozostałe warunki określone w 
akapicie 2 niniejszego ustępu. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416 z wyjątkiem przypadków, w 
których trudności wynikają z procesu 
transformacji energetycznej lub gdy 
trudności te rozpoczęły się po dniu 15 
lutego 2020 r. i wynikają z kryzysu 
wywołanego COVID-19;

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
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(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, transportu, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw kopalnych, 
o ile nie są zgodne z ust. 1a;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na których 
istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na których 
rynek zapewnia klientom równoważne 
rozwiązania na konkurencyjnych 
warunkach;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w przedsiębiorstwa inne 
niż MŚP obejmujących przenoszenie 
miejsc pracy i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
drugiego;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) operacji w regionie NUTS 2, które 
przewidują otwarcie w trakcie programu 
nowej kopalni wydobywającej węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, łupki 
bitumiczne lub torf albo ponowne 
otwarcie czasowo wycofanej z eksploatacji 
kopalni wydobywającej węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, łupki bitumiczne lub 
torf.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. 
d) niniejszego rozporządzenia w 
odniesieniu do regionów silnie 
uzależnionych od wydobycia i spalania 
węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
łupków bitumicznych lub torfu Komisja 
może zatwierdzić terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, które 
obejmują inwestycje w działalność 
związaną z gazem ziemnym, pod 
warunkiem że taką działalność można 
uznać za zrównoważoną środowiskowo 
zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
.../2020 [rozporządzenie w sprawie 
systematyki] i że spełnia ona wszystkie 
następujące warunki:
a) pełni funkcję technologii 
pomostowej zastępującej węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, torf lub  łupki 
bitumiczne;
b) mieści się w granicach 
zrównoważonej dostępności lub jest 
zgodna z wykorzystaniem czystego 
wodoru, biogazu i biometanu;
c) przyczynia się do realizacji 
unijnych celów środowiskowych 
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dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej przez 
przyspieszenie działań zmierzających do 
pełnego wycofania węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, torfu lub łupków 
bitumicznych;
d) pozwala znacznie ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększyć 
efektywność energetyczną;
e) przyczynia się do zwalczania 
ubóstwa energetycznego;
f) nie utrudnia rozwoju 
odnawialnych źródeł energii na danych 
terytoriach oraz jest zgodna i współgra z 
późniejszym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
Komisja może również zatwierdzić 
inwestycje w niekwalifikowalne rodzaje 
działalności zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (UE) nr.../2020 
[rozporządzenie w sprawie systematyki], 
jeżeli działalność taka spełnia wszystkie 
pozostałe warunki określone w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu, a państwo 
członkowskie może uzasadnić w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji potrzebę wsparcia takiej 
działalności i wykazać jej spójność z 
unijnymi celami i przepisami w dziedzinie 
energii i klimatu oraz z krajowym planem 
w zakresie energii i klimatu.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria lub w których prowadzona 
jest dana działalność gospodarcza, na 
podstawie terytorialnych planów 
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zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów najbardziej 
dotkniętych procesem transformacji 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu.

Jeżeli Komisja nie uzasadni należycie 
odmowy zatwierdzenia programu, 
zatwierdza go, jeżeli terytoria najbardziej 
dotknięte procesem transformacji 
przedstawione w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji zostały należycie 
uzasadnione, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, celem neutralności klimatycznej 
na 2050 r. i jego etapami pośrednimi do 
2030 r. oraz z Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składa się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Środki te mogą zostać uzupełnione o 
środki przesunięte dobrowolnie zgodnie z 
art. [21a] rozporządzenia (UE) [nowe 
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przesuwanych do FST powinna być równa 
co najmniej 1,5-krotności kwoty wsparcia 
z FST na cele tego priorytetu, z 
wyłączeniem zasobów, o których mowa w 
art. 3a ust. 1, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

RWP]. Łączna wysokość środków z EFRR 
i EFS+ przesuwanych do priorytetu FST 
nie może przekroczyć 1,5-krotności kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu. 
Zasoby przesunięte z EFRR i EFS+ 
przeznacza się na ich pierwotne cele i 
uwzględnia w poziomach koncentracji 
tematycznej EFRR i EFS+.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. FST jest przeznaczony dla 
społeczności najbardziej narażonych na 
negatywne skutki transformacji w każdym 
regionie i w związku z tym kwalifikujące 
się projekty finansowane w ramach JTF 
przyczyniające się do realizacji celu 
szczegółowego określonego w art. 2 
korzystają ze współfinansowania w 
wysokości do 85 % odpowiednich kosztów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami lokalnymi i regionalnymi 
danych terytoriów, zgodnie z zasadą 
partnerstwa ustanowioną w art. 6 
rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], a 
w stosownych przypadkach z pomocą EBI 
i EFI, co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
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nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 2016/206617 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii na rok 2030 oraz 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 
r., w tym harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne 
z najnowszą wersją krajowego planu 
w dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 52
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1, w tym wskaźniki 
takie jak stopa bezrobocia i poziom 
wyludnienia;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wpływu wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potencjalny 
wpływ na dochody rządowe, potrzeby i 
cele w zakresie rozwoju, związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
a także wyzwań związanych z ubóstwem 
energetycznym;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, demograficznych, 
gospodarczych, zdrowotnych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) w stosownych przypadkach ocenę 
spójności z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: orientacyjny wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a w 
stosownych przypadkach EBI i EFI.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku 
o zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 

Na podstawie końcowego sprawozdania z 
realizacji celów Komisja może dokonać 
korekt finansowych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].
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proporcjonalnie do osiągnięć.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie korzystają z okresu 
przejściowego do dnia ... [jeden rok od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] w celu przygotowania i 
przyjęcia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji. Wszystkie 
państwa członkowskie w pełni kwalifikują 
się do finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia w okresie przejściowym, 
którego Komisja nie uwzględnia przy 
podejmowaniu decyzji o umorzeniu lub 
utracie środków.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Przegląd

Najpóźniej do końca przeglądu 
śródokresowego kolejnych wieloletnich 
ram finansowych Komisja ocenia 
wdrożenie FST i sprawdza, czy należy 
zmienić jego zakres stosownie do 
możliwych zmian w rozporządzeniu 
2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki], celów klimatycznych Unii 
zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 
2020 /… [Europejskie prawo o klimacie] 
oraz zmian we wdrażaniu planu działania 
w zakresie finansowania zrównoważonego 
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wzrostu gospodarczego. Na tej podstawie 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, 
któremu mogą towarzyszyć wnioski 
ustawodawcze.
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UZASADNIENIE

A. Wprowadzenie

We wnioskach ustawodawczych regulujących wykorzystanie funduszy polityki spójności na 
lata 2021–2027 jednym z głównych celów pobudzających inwestycje UE będzie „Bardziej 
przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 
transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem”. Służy to wdrożeniu porozumienia paryskiego. Ponadto na działania związane z 
klimatem ma zostać wydane 25 % łącznych środków WRF. 

Europejski Zielony Ład jeszcze bardziej wzmacnia zaangażowanie UE na rzecz bardziej 
ekologicznej przyszłości, ponieważ określono w nim nową politykę wzrostu dla Europy, 
przyjmując ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., który Rada 
Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2019 r. 

Jednak na drodze do zielonej gospodarki i neutralności klimatycznej występują szczególne 
trudności, którymi powinniśmy zająć się niezwłocznie. Na przykład wiele regionów jest 
wciąż uzależnionych od paliw kopalnych lub procesów przemysłowych charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Dlatego przejście tych regionów na 
gospodarkę neutralną dla klimatu jest ogromnym wyzwaniem. Nie da się uniknąć 
konieczności ograniczenia działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub opartej na produkcji i wykorzystywaniu 
paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, zarówno pod względem wyników 
gospodarczych, jak i poziomu zatrudnienia. Inne sektory o wysokim poziomie emisji gazów 
cieplarnianych będą musiały zrezygnować z wysokoemisyjnych procesów: będą musiały 
przejść transformację. Ponadto miejsca pracy, które zależą pośrednio od wyżej wymienionych 
rodzajów działalności, będą musiały ulec transformacji albo mogą przestać istnieć. Wszystkie 
te zmiany będą miały bezpośredni wpływ na życie ludzi i nieuchronnie spowodują szereg 
wyzwań społecznych.

W związku z tym sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że w osobnym, 
nowym projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w okresie finansowania po 2020 r. Komisja zwróciła uwagę na te wyzwania 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz zasygnalizowała znaczenie wspólnej reakcji UE 
na potrzebę sprawiedliwej transformacji. 

Jednak zdaniem sprawozdawcy niniejszy wniosek, który jest pierwszym wnioskiem 
ustawodawczym służącym realizacji priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, nadal wymaga pewnych 
modyfikacji, uzupełnień i dostosowań. Sprawozdawca jest szczególnie zaniepokojony 
skutkami społeczno-gospodarczymi procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej 
dla klimatu. Jest też głęboko przekonany, że UE musi dokonać transformacji, nie pozwalając 
na dalsze powiększenie się różnic między regionami i nie pozostawiając żadnego obywatela 
w tyle.

B. Struktura mechanizmu sprawiedliwej transformacji
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trójfilarową strukturę mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, składającą się z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, specjalnego 
programu w ramach InvestEU i instrumentu pożyczkowego grupy EBI na rzecz sektora 
publicznego. Z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą przede wszystkim 
udzielane dotacje, a nacisk będzie kładziony na dywersyfikację gospodarczą oraz 
przekwalifikowanie i aktywne włączenie pracowników i osób poszukujących pracy, podczas 
gdy pozostałe dwa filary będą odpowiednio przyciągać inwestycje prywatne i zapewniać efekt 
dźwigni finansowej, dzięki któremu środki publiczne będą generować wielokrotnie większe 
zasoby. 

Sprawozdawca zwraca również uwagę, że wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji będzie odbywać się na zasadzie zarządzania dzielonego w bliskiej współpracy 
z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz zainteresowanymi stronami, ponieważ 
zapewnia to poczucie odpowiedzialności za strategię transformacji. Przestrzeganie zasady 
partnerstwa ma również kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia konsultacje z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi w kwestiach programowania i wdrażania.

C. Zakres wsparcia

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierał 
działania w zakresie dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania pracowników i 
naprawy środowiska. Jest to szeroki zakres działań, który obejmuje inwestycje w: MŚP, 
badania i innowacje, infrastrukturę i technologie związane z energią, cyfryzację, regenerację, 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie 
pracowników oraz pomoc i włączenie osób poszukujących pracy. Wykaz działań powinien 
jednak mieć jeszcze szerszy zakres, aby umożliwić regionom, mieszkańcom, 
przedsiębiorstwom i innym zainteresowanym stronom skuteczne stawienie czoła społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym skutkom przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz 
skutkom w dziedzinie zatrudnienia. 

Sprawozdawca chciałby wykluczyć z finansowania z FST inwestycje w przedsiębiorstwa inne 
niż MŚP, kiedy miejsca pracy i procesy produkcyjne są przenoszone do innego państwa 
członkowskiego lub do państwa trzeciego. Ponadto sprawozdawca zgadza się na wyłączenie z 
finansowania inwestycji związanych z paliwami kopalnymi, ale uważa, że w szczególności 
inwestycje w działalność związaną z gazem ziemnym powinny kwalifikować się do 
finansowania na pewnych ściśle określonych warunkach.

D. Budżet

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierać 
transformację energetyczną i znacznie szerszy zakres działań w trzech szerokich kategoriach: 
wsparcie społeczne, ożywienie gospodarcze i renaturalizacja terenu. Sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje również zmieniony wniosek Komisji, w którym proponuje się 
znacznie większy budżet i dodatkowe środki z Unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy. 
Ponieważ jednak ambitne cele polityczne Unia może osiągnąć jedynie dzięki ambitnemu 
budżetowi, konieczne są jeszcze większe środki, które nie powinny zagrażać finansowaniu 
pozostałych funduszy spójności. Dodatkowo zasoby JTF można uzupełnić poprzez 
dobrowolne przesunięcia środków z EFRR i EFS+.
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Ponadto sprawozdawca uważa, że należy nagradzać dodatkowe wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie, prowadzące do ograniczenia emisji w większym stopniu niż 
wyznaczony cel. W związku z tym sprawozdawca popiera wprowadzenie zachęt, takich jak 
zielony mechanizm nagród, premiujących dodatkowymi środkami te państwa członkowskie, 
które szybciej zmniejszają swoje emisje gazów cieplarnianych.  Zdaniem sprawozdawcy 
należy zwrócić szczególną uwagę na wyspy i regiony najbardziej oddalone oraz zapewnić im 
specjalne środki. 

E. Wnioski

Niniejsze sprawozdanie jest wynikiem intensywnych negocjacji i kompromisu. W 
szczególności sprawozdawca pragnie podziękować kontrsprawozdawcom z pozostałych grup 
politycznych oraz sprawozdawcom pięciu zaangażowanych komisji opiniodawczych i dwóch 
innych komisji opiniodawczych. Teraz sprawozdawca oczekuje intensywnych negocjacji 
międzyinstytucjonalnych po przerwie letniej.
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Siegfried Mureşan 

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca w pełni popiera Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zgodnie z 
rezolucją Parlamentu z 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 i zasobów własnych1.

W rezolucji tej Parlament „wzywa Komisję do zadbania o to, by następne WRF były w pełni 
zgodne z porozumieniem paryskim, i podkreśla pilną potrzebę dokonania kolejnego kroku 
naprzód w staraniach politycznych i finansowych, aby osiągnąć cele tego porozumienia, a także 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę bezemisyjną w oparciu o najwyższe kryteria 
sprawiedliwości społecznej tak, aby żaden obywatel i żaden region nie został pominięty”. 

Sprawozdawca jest przekonany, że należy wzmocnić Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji poprzez zwiększenie wysokości alokacji, aby umożliwić osiągnięcie 
przewidzianych w nim ambitnych celów. Środki z FST powinny być dostępne niezależenie od 
innych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Dlatego też sprawozdawca uważa, że 
choć konieczne jest zapewnienie najwyższego stopnia komplementarności między 
funduszami UE, to dostęp do FST nie powinien być uzależniony od „dopasowania” jego 
wysokości do innych funduszy spójności z następujących względów:

1. FST jest instrumentem uzupełniającym do pozostałych instrumentów 
wykorzystywanych w ramach unijnej polityki spójności. Będzie on pełnił kluczową 
rolę w walce z jednym z największych wyzwań w dążeniu do neutralności 
klimatycznej. Dlatego też zgodnie ze znaczeniem politycznym tego funduszu, jego 
działanie i alokacja powinny przebiegać możliwie niezależnie od innych instrumentów 
finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu komplementarności z nimi.

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (2019/2833(RSP)).
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2. Wniosek, by dopasować alokację FST do odpowiednich funduszy strukturalnych, 
poprzedza wykorzystanie tych funduszy. O tym, jak rozdysponować środki krajowe, 
powinny decydować państwa członkowskie w oparciu o swoje uwarunkowania 
ekonomiczne, społeczne i terytorialne oraz pod warunkiem, że podział jest zgodny z 
ramami prawnymi UE. Wymagając dostosowania wysokości alokacji FST do 
funduszy spójności, nałożylibyśmy na państwa członkowskie dodatkowy warunek, a 
tym samym kolejne obciążenie.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do 
wypełnienia zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego zakładającego 
ograniczenie globalnego wzrostu 
temperatury do poziomu poniżej 1,5°C i 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
poprzez skoncentrowanie finansowania 
Unii na celach ekologicznych, a także 
Europejskiego filara praw socjalnych. 
Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden 
z priorytetów określonych w komunikacie 
w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
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kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi sprzyjać włączeniu społecznemu i 
być społecznie akceptowalna dla 
wszystkich, musi zmniejszać nierówności i 
nie może pozostawiać nikogo samemu 
sobie. Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie, a także poszczególne 
podmioty regionalne i lokalne, powinny 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki środowiskowe, społeczne, dotyczące 
rynku pracy i gospodarcze transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych i wzmacniania pozytywnych, 
takich jak tworzenie nowych, godnych i 
trwałych miejsc pracy czy poprawa jakości 
powietrza. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
uruchamiającym co najmniej 1 bln EUR 
na wsparcie zrównoważonych inwestycji w 
następnej dekadzie z wykorzystaniem 
budżetu Unii i powiązanych 
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2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

instrumentów, mechanizm sprawiedliwej 
transformacji powinien w szczególności 
wspierać pracowników i obywateli w 
regionach dotkniętych transformacją, a 
jednocześnie uzupełniać działania na rzecz 
zielonej transformacji przewidziane w 
odpowiednich programach ujętych w 
WRF na lata 2021–2027. Powinien on 
przyczyniać się do łagodzenia skutków 
społecznych i gospodarczych, w 
szczególności odczuwanych przez 
pracowników dotkniętych tym procesem, 
prowadzącym w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r., poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest nie 
tylko łagodzenie i kompensowanie 
negatywnych skutków transformacji 
klimatycznej, ale również tworzenie i 
zwiększanie przyszłych pozytywnych 
skutków poprzez wspieranie terytoriów 
najbardziej dotkniętych transformacją, a 
także mieszkającej na nich ludności, w 
szczególności pracowników, oraz pomoc w 
osiągnięciu do 2050 r. sprawiedliwej 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST, działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do ułatwienia i 
przyspieszenia skutków transformacji 
poprzez finansowanie dywersyfikacji, 
restrukturyzacji i modernizacji lokalnej 
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wskazany razem z tymi celami. gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i 
standard życia. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami. 
Wsparcia należy udzielać również 
terytoriom, na których zachodzą istotne 
zmiany strukturalne po stopniowym 
wycofaniu się z działalności wydobywczej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Stosowanie unijnego wsparcia i 
finansowanie za pośrednictwem FST 
powinny gwarantować, że wszystkie 
kwalifikujące się projekty w każdym 
państwie członkowskim są spójne z 
obowiązkiem osiągnięcia przez Unię 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i 
polityki spójności, FST powinien 
odgrywać kluczową rolę we włączaniu 
działań w dziedzinie klimatu w główny 
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puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu. 

nurt polityki. Środki z własnej puli FST 
mają charakter uzupełniający i dodatkowy 
w stosunku do inwestycji koniecznych do 
osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
unijnego na wsparcie celów w zakresie 
klimatu. Środki przesuwane na zasadzie 
dobrowolności z EFRR i EFS+ mogą 
wnosić dodatkowy wkład w osiągnięcie 
tego celu oraz ułatwiać zieloną 
transformację, a jednocześnie w pełni 
przyczyniać się do tworzenia nowych 
miejsc pracy o wysokiej jakości, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i rozwoju 
regionalnego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W świetle pandemii COVID-19 
oraz w celu wykazania zaangażowania 
Unii na rzecz osiągnięcia ożywienia 
gospodarczego w drodze trwałego 
rozwoju, konieczne jest, aby kolejne WRF 
i plan odbudowy dla Europy pociągały za 
sobą zwiększenie kwoty przyznanej FST. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Środki FST powinny być 
proporcjonalne do jego ambitnego celu. 
Aby złagodzić skutki transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej, FST 
powinien być objęty odrębną alokacją 
finansową, niezależną od wysokości 
alokacji innych funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych UE. Dostęp do FST nie 
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powinien być uzależniony od transferów z 
innych funduszy UE. Niezależny dostęp 
do FST umożliwi jego właściwe działanie, 
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i 
zapewnienie beneficjentom 
przewidywalności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Same środki FST nie wystarczą, by 
stawić czoła wszystkim wyzwaniom 
związanym z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej. Z tego powodu 
środki z FST powinny uzupełniać zasoby 
dostępne w ramach polityki spójności. 
Dobrowolne wkłady przesuwane z EFRR i 
EFS+ do FST pozostają bez wpływu na 
inne cele polityki spójności i środki 
finansowe zaplanowane na inne cele w 
ramach EFRR i EFS+. Przesuwane 
wkłady nie powinny przekraczać 20 % 
zasobów pierwotnie przydzielonych 
państwu członkowskiemu na EFRR i 
EFS+.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pula środków finansowych 
stanowi główną kwotę odniesienia dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady podczas 
rocznej procedury budżetowej, zgodnie z 
art. [17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego [między 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i 
należytego zarządzania finansami]+, i 
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może zostać zwiększona decyzją władzy 
budżetowej. Ponadto pula środków 
finansowych FST może zostać zwiększona 
dodatkowymi wkładami państw 
członkowskich oraz innymi zasobami 
zgodnie z mającym zastosowanie aktem 
podstawowym oraz stanowić zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel 
dodatkowo do przypadków określonych w 
art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
finansowego.
_____________
+ Odniesienie należy zaktualizować 
odpowiednio do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego mającego 
zastosowanie w okresie 2021–2027.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych i w mniejszym stopniu na 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien wspierać państwa członkowskie, 
które tego potrzebują – na podstawie ich 
zdolności finansowania – by mogły 
dokonać inwestycji koniecznych do 
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sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na obszary 
wyspiarskie lub słabo zaludnione i 
oddalone, na których transformacja 
energetyczna w kierunku neutralności 
klimatycznej jest trudniejsza do realizacji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne zasady 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem finansowym, 
określają w szczególności procedurę 
ustanawiania i wykonania budżetu w drodze 
dotacji, zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym warunkiem 
wstępnym należytego zarządzania finansami 
i skutecznego finansowania unijnego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
.../... [w sprawie Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Odbudowy] i w granicach środków 
w nim przeznaczonych należy wdrożyć 
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w ramach FST środki w zakresie odbudowy 
i odporności, aby zaradzić 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie dodatkowe 
zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie 
terminów przewidzianych w rozporządzeniu 
(UE) .../... [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu., a jednocześnie 
należy ochronić, zachować i wzmocnić 
kapitał naturalny Unii oraz poprawić stan 
zdrowia i dobrostan w odniesieniu do 
zagrożeń i skutków związanych ze 
środowiskiem. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do przejścia na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny 
i brunatny, torf i łupki bitumiczne lub 
wydobycie tych stałych paliw kopalnych, 
wsparcie powinno być powiązane ze 
stopniowym wycofywaniem się z danej 
działalności i odpowiednim zmniejszaniem 
poziomu zatrudnienia. W przypadku 
transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
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klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE 
w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE 
do 2050 r.13, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i poprawie zatrudnienia oraz 
zapobieganiu degradacji środowiska. 
Wsparcie powinno być również dostępne 
dla sektorów pośrednich i miejsc pracy, 
które zależą od łańcuchów wartości paliw 
kopalnych i emitujących duże ilości gazów 
cieplarnianych procesów przemysłowych, 
na przykład na przekwalifikowanie 
pracowników. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien być również 
wykorzystywany do wspierania inwestycji 
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w projekty społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne i kulturalne, pod warunkiem że 
tworzą one miejsca pracy, w szczególności 
w regionach, które są uzależnione od 
gospodarki wysokoemisyjnej i które 
odczuwają skutki strukturalnego przejścia 
na gospodarkę zasobooszczędną i 
niskoemisyjną. Takie inwestycje 
przyczyniłyby się do zapewnienia dostępu 
do wysokiej jakości usług publicznych i 
usług świadczonych w interesie ogólnym 
osobom mieszkającym w regionach 
przechodzących transformację, tworząc 
podstawy sprawiedliwej społecznie 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia samemu sobie.

Poprawka 16

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, w tym osób dotkniętych 
ubóstwem energetycznym i osób z grup 
uznawanych za najsłabsze zgodnie z 
definicją w rozporządzeniu (UE) .../... 
[ESF+], FST powinien również wspierać 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im dostosowanie 
się do nowych możliwości zatrudnienia, 
oraz osiągnięcie równowagi płci we 
wszystkich sektorach, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Ogólnym celem 
transformacji klimatycznej oraz 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
i FST powinno być uzyskanie wpływu 
netto na zatrudnienie w postaci nowych 
miejsc pracy wysokiej jakości.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby uniknąć pogłębiania się 
nierówności w procesie sprawiedliwej 
transformacji, konieczne są strategie i 
polityka sprzyjające włączeniu. Naczelną 
zasadą wsparcia z FST powinno być 
propagowanie spójności społecznej 
poprzez promowanie równości płci, 
lepszych warunków dla migrantów i 
uchodźców, młodych i starszych 
pracowników oraz pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także dopilnowanie, aby 
nikt nie został pozostawiony samemu 
sobie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych przez FST 
przyczyniało się do poszanowania i 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE. 

Poprawka 19

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
restrukturyzację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, FST 
powinien wspierać inwestycje produkcyjne 
w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy 
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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 
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.

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 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. 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 
na potrzeby wszystkich kategorii 
wymienionych w art. 107 ust. 3 TFUE. 
Inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwach nie powinny zakłócać 
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konkurencji między przedsiębiorstwami.
_________________ _________________
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).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Unijne zasady pomocy państwa 
muszą być elastyczne, aby zapewnić 
regionom w okresie transformacji 
możliwość przyciągania inwestycji 
prywatnych. Podczas opracowywania 
nowych wytycznych Komisja powinna 
zatem brać pod uwagę także problemy 
związane ze zmianami strukturalnymi w 
danych regionach, zapewniając 
jednocześnie uczciwą konkurencję na 
rynku wewnętrznym. Zasady pomocy 
państwa powinny umożliwiać wszystkim 
regionom otrzymującym pomoc z FST 
skuteczne przeciwdziałanie na wczesnym 
etapie ryzyku utraty miejsc pracy. Należy 
zezwolić na odpowiednią elastyczność 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
niezależnie od statusu regionów objętych 
pomocą.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 

(13) Aby zapewnić elastyczność i 
spójność w programowaniu zasobów FST 
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celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, państwa 
członkowskie w ścisłej współpracy z 
organami lokalnymi i regionalnymi oraz 
partnerami społecznymi powinny 
programować zasoby FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane na zasadzie 
dobrowolności dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+, jeżeli takie uzupełnienie 
jest uzasadnione i nie wpływa negatywnie 
na osiągnięcie celów, na które 
przeznaczone są EFRR i EFS+. 
Alternatywnie można przygotować 
odrębny program FST, jeżeli obiektywne 
warunki uzasadniają takie działanie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a)  Kwoty przesunięte odpowiednio z 
EFRR i EFS+ powinny odpowiadać 
rodzajowi operacji określonych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Przy wdrażaniu zasobów FST 
należy minimalizować obciążenia 
administracyjne i koszty dla beneficjentów 
funduszu oraz wszystkich 
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zaangażowanych podmiotów zgodnie ze 
środkami upraszczającymi 
wprowadzonymi rozporządzeniem (UE) 
.../... [nowe RWP].

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie przygotują zatem, w ścisłej 
współpracy ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory. Ponadto terytorialne 
plany sprawiedliwej transformacji 
powinny być spójne z odpowiednimi 
strategiami terytorialnymi, o których 
mowa w art. [23] rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP], w tym strategią 
inteligentnej specjalizacji (S3), krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu 
oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, tak aby kształtować i wdrażać 
FST, obejmując strategiczną koordynację 
lokalnych, regionalnych, krajowych i 
unijnych wysiłków na rzecz dywersyfikacji 
lokalnych gospodarek i zapewniając 
jednocześnie sprawiedliwą i uczciwą 
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transformację.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wszystkie państwa członkowskie 
powinny poprzeć cel Unii, jakim jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., aby zapewnić sukces 
transformacji ekologicznej. Państwa 
członkowskie, które nie zobowiązały się do 
realizacji tego celu, powinny mieć tylko 
częściowy dostęp do swoich przydziałów 
krajowych w ramach FTS. W takim 
przypadku należy w tych państwach 
członkowskich preferencyjnie traktować te 
regiony, które zobowiązały się do 
realizacji tego celu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać 
regionom NUTS 3 albo być częściami tych 
regionów. W planach należy szczegółowo 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, zwiększyć zatrudnienie i 
zapobiec degradacji środowiska, w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone i mogą 
być częściami większych jednostek, takich 
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opisać wyzwania, przed którymi stoją te 
terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

jak regiony NUTS 3, albo odpowiadać tym 
regionom. W planach należy szczegółowo 
opisać wyzwania, przed którymi stoją te 
terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. W planach należy wyszczególniać 
synergię i komplementarność z innymi 
programami Unii i filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji oraz, w 
stosownych przypadkach, z funduszem 
modernizacyjnym, służące zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb 
rozwojowych. Wsparcie finansowe z FST 
powinny otrzymywać jedynie te 
inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności w 
stosownych przypadkach lub FST, w 
zależności od przypadku), które zostały 
zatwierdzone przez Komisję. Na wniosek 
państw członkowskich Komisja powinna 
udzielać im pomocy technicznej, w 
przypadku gdy nie dysponują one 
niezbędnym potencjałem 
administracyjnym lub napotykają 
trudności w opracowywaniu 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Z uwagi na ogromne wysiłki, jakie 
muszą podjąć MŚP w walce ze skutkami 
kryzysu wywołanego pandemią COVID-
19, organy lokalne, regionalne i krajowe, 
przedsiębiorstwa i inne podmioty 
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ubiegające się o finansowanie w ramach 
FST należy wspierać poprzez proste, 
kompleksowe i łatwe w zastosowaniu 
procedury składania wniosków i 
sprawozdawczości, umożliwiające 
ukierunkowane wsparcie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych 
w przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby zapewnić osiągnięcie 
zamierzonych wyników wykorzystania 
zasobów FST, Komisja powinna mieć 
możliwość – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – stosowania korekt 
finansowych w przypadku wyników 
poważnie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
ustanowienia rocznego podziału 
dostępnych środków między poszczególne 
państwa członkowskie zgodnie 
z załącznikiem I.

(18) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST należy powierzyć 
Komisji uprawnienia delegowane do 
ustanowienia rocznego podziału 
dostępnych środków między poszczególne 
państwa członkowskie zgodnie z 
załącznikiem I. .

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
i geograficzne związane z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu. Inwestycje powinny mieć na celu 
ograniczenie utraty miejsc pracy w 
wyniku transformacji przez wspieranie 
restrukturyzacji i tworzenia nowych 
miejsc pracy.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 25 000 000 000 EUR 
w cenach z 2018 r. Pula środków 
finansowych na rzecz FST może zostać 
dodatkowo zwiększona o dobrowolne 
wkłady ze strony państw członkowskich 
oraz o inne zasoby zgodnie z 
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aktem prawnym. podstawowym aktem prawnym, 
stanowiące zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel obok 
przypadków wymienionych w art. 21 ust. 2 
lit. a) rozporządzenia finansowego.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Minimalny udział w wysokości 0,35 % 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, z 
możliwością zwiększenia tego udziału na 
wniosek państwa członkowskiego w 
oparciu o specyfikę terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie 
decyzji określającej roczny podział między 
państwa członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Dostęp państw członkowskich, które nie 
zobowiązały się jeszcze do realizacji 
unijnego celu zakładającego osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do 2050 r., do 
FST jest ograniczony do jednej trzeciej 
ich krajowej alokacji (część 
„niezamrożona”), a pozostałe dwie trzecie 
alokacji (część „zamrożona”) udostępnia 
się po przyjęciu wspomnianego 
zobowiązania. W takim przypadku 
regiony, które zobowiązują się do 
realizacji tego celu, mają pierwszeństwo 
dostępu do niezamrożonej części 
krajowego przydziału.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

skreśla się

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy], wdraża się w ramach FST 
w kwocie 30 000 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. z kwoty, o której mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) ppkt (vi) tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 3, 4 i 8.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę tę uznaje się za inne zasoby, o 
których mowa w art. 3 ust. 2, i stanowi 
ona zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/10461a. 
Udostępnia się je na zobowiązanie 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021 r.: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022 r.: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023 r.: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024 r.: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
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zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 
1–222).

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto 15 295 823 EUR w cenach z 
2018 r. udostępnia się na wydatki 
administracyjne z zasobów, o których 
mowa w akapicie pierwszym.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalny udział w wysokości 
0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, z 
możliwością zwiększenia tego udziału na 
wniosek państwa członkowskiego w 
oparciu o specyfikę terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczny podział kwoty, o której 
mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 
ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady 
dotyczące anulowania zobowiązań, 
określone w [tytule VII rozdział IV] 
rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], 
mają zastosowanie do zobowiązań 
budżetowych opierających się na 
zasobach, o których mowa w ust. 1. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 4 lit. c) 
rozporządzenia finansowego zasobów tych 
nie wykorzystuje się na kolejny program 
ani kolejne działanie.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
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z art. 7. z art. 7. Środki z FTS mają charakter 
dodatkowy i nie mogą zastępować działań 
wspieranych z EFRR, EFS+ lub innych 
programów UE.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne, w szczególności w MŚP i 
przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do tworzenia godnych i trwałych miejsc 
pracy, dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, dywersyfikację już 
istniejących przedsiębiorstw lub w 
alternatywną zrównoważoną działalność 
gospodarczą, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne, w tym w instytucjach 
badawczych i na uniwersytetach, oraz 
wspieranie transferu i przyjmowania 
zaawansowanych technologii;
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w promowanie 
systemów transportowych, które 
poprawiają mobilność w miastach i czynią 
ją bardziej zrównoważoną, również przez 
stosowanie inteligentnych rozwiązań 
technologicznych;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje, zwłaszcza gdy środki po 
stronie popytu są niewystarczające, we 
wdrażanie technologii i infrastruktur 
zapewniających przystępną cenowo czystą 
i zrównoważoną energię, w ograniczenie 
zależności od energii wysokoemisyjnej 
oraz zmniejszenie ubóstwa 
energetycznego, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, w tym inwestycje w 
zrównoważony transport i zrównoważoną 
infrastrukturę, m.in. wspierające 
elektryfikację i wykorzystywanie biopaliw, 
oraz inwestycje w ukierunkowane środki 
w zakresie efektywności energetycznej i 
energię ze źródeł odnawialnych;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w efektywność 
energetyczną oraz odnawialne źródła 
energii, w tym inwestycje w system 
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ciepłowniczy;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym szybkie sieci, takie jak 
przewody światłowodowe, dla 
indywidualnych gospodarstw domowych 
na obszarach wyspiarskich, oddalonych, 
wiejskich i słabo zaludnionych; 

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną i rozwój usług publicznych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy, 
w szczególności tych, których poziom 
wykształcenia jest niski lub 
niedostatecznie wykorzystywany;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) aktywna polityka rynku pracy i 
strategie nabywania umiejętności 
ukierunkowane na przyszłościowe sektory 
i zatrudnienie, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób poszukujących 
pracy zapewniające równy dostęp i 
równość płci;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 

Oprócz tego FST może wspierać, we 
wszystkich kategoriach wymienionych w 
art. 107 ust. 3 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 



RR\1210220PL.docx 73/357 PE648.609v04-00

PL

warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). 
Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia na zielone inwestycje, nowe 
technologie i infrastrukturę, które mogą 
przyczynić się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia 
efektywności energetycznej lub 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych;

_____________________ _______________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na których 

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na których 
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istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej kategorii.

istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej kategorii. 
Wyłączenie to nie ma zastosowania do 
obszarów wyspiarskich, oddalonych i 
słabo zaludnionych, na których potrzebna 
jest nowa, indywidualna szybka 
infrastruktura, aby dotrzeć do 
poszczególnych gospodarstw domowych.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego priorytetu w ramach 
programu wspieranego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(„EFRR”), Europejski Fundusz 
Społeczny Plus („EFS+”) lub Fundusz 
Spójności albo co najmniej jednego 
programu szczegółowego, jeżeli 
uzasadniają to obiektywne okoliczności.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programowanie zasobów FST jest zgodne 
z art. [6] rozporządzenia (UE) .../... [nowe 
RWP] i zapewnia bezpośrednie 
zaangażowanie organów docelowych 
terytoriów na poziomie NUTS2 lub 
NUTS3, mianowicie poprzez alokację 
zasobów za pośrednictwem programów 
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regionalnych, w przypadku gdy takie 
programy istnieją, lub poprzez 
wykorzystanie zintegrowanych narzędzi 
terytorialnych określonych na podstawie 
art. [22–28] rozporządzenia (UE) .../... 
[nowe RWP].

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu oraz z istniejącymi w tej 
dziedzinie strategiami regionalnymi i 
lokalnymi.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 

2. Priorytet lub priorytety FST mogą 
obejmować zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte na zasadzie 
dobrowolności zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych na zasadzie dobrowolności 
do priorytetu FST nie może narażać na 
szwank odpowiedniego finansowania 
priorytetów w ramach EFRR i EFS+. 
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trzykrotności tej kwoty. Przesuwane wkłady nie mogą przekraczać 
20 % środków pierwotnie przydzielonych 
danemu państwu członkowskiemu na 
EFRR i EFS+ i nie mogą przekroczyć 
60 % kwoty wsparcia z tego priorytetu 
FST.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, w pełnej zgodności z zasadą 
partnerstwa, wspólnie ze wszystkimi 
właściwymi organami i partnerami 
społecznymi, przede wszystkim na 
poziomie lokalnym i regionalnym danych 
terytoriów, zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], 
co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria, które 
mogą stanowić część wyższych poziomów 
lub odpowiadać wyższym poziomom, np. 
odpowiadać poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi, 
dotyczącymi rynku pracy i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 



RR\1210220PL.docx 77/357 PE648.609v04-00

PL

cieplarnianych. Aby wyznaczyć obszary 
docelowe i określić rozdział środków 
finansowych między tymi obszarami, 
stosuje się obiektywne i przejrzyste 
kryteria. Na wniosek państwa 
członkowskiego Komisja udziela pomocy 
technicznej przy  opracowywaniu 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji.

_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym skutkami społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi, oraz 
wspólnych korzyści, w szczególności w 
zakresie zdrowia i dobrostanu, 
wynikających z przejścia na gospodarkę w 
pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i energooszczędną 
i neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone, jak również miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie utworzone, potrzeb i 
celów w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związanych z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w podejmowanie 
wyzwań społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych oraz możliwości 
związane z przejściem na w pełni opartą 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym 
wraz ze szczegółowym wykazem 
planowanych działań;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności 
z innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności 
z innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
oraz, w stosownym przypadku, funduszem 
modernizacyjnym, służące zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb rozwojowych na 
terytorium objętym planem.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
wszyscy właściwi partnerzy zgodnie 
z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], a także odpowiednie 
zainteresowane strony na poziomie 
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geograficznym dotkniętych transformacją 
terytoriów, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, w ramach podejścia 
oddolnego.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, które najlepiej 
określą ramy priorytetów i procesów 
wdrażania, zintegrowanymi krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych, a 
także istniejącymi strategiami 
regionalnymi i lokalnymi.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 i art. 8 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od [dzień wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % łącznych 



RR\1210220PL.docx 81/357 PE648.609v04-00

PL

Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

alokacji FST. Kwoty przekraczające próg 
20 % rozdziela się pomiędzy wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dwie trzecie przydziału krajowego 
są uzależnione od zatwierdzenia przez 
państwo członkowskie celu Unii 
polegającego na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. i jego 
zobowiązania do realizacji tego celu. 
Kwotę tę umieszcza się w rezerwie do 
czasu zaakceptowania przez 
zainteresowane państwo członkowskie 
tego zobowiązania. W takim przypadku 
regiony państwa członkowskiego, które 
zatwierdzą unijny cel osiągnięcia do 2050 
r. neutralności klimatycznej i zobowiążą 
się do jego realizacji, uzyskują 
uprzywilejowany dostęp do funduszy.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Henrike Hahn

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego w celu obniżenia 
globalnej temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu z epoki przedindustrialnej, 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
poprzez skoncentrowanie finansowania 
Unii na celach ekologicznych 
i społecznych. Niniejsze rozporządzenie 
wdraża jeden z priorytetów określonych 
w komunikacie w sprawie Europejskiego 
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dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną 
absorpcją.

Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu sprostania 
wyzwaniom gospodarczym, społecznym, 
związanym ze zrównoważoną przystępną 
cenowo energią, bezpieczeństwem 
energetycznym i wyzwaniom regionalnym, 
a także wykorzystania potencjału 
regionalnego w związku z przejściem 
najpóźniej do 2050 r. na zrównoważoną, 
neutralną dla klimatu i odporną na jego 
zmianę zasobooszczędną gospodarkę 
o obiegu w pełni zamkniętym, 
charakteryzującą się brakiem emisji 
gazów cieplarnianych netto, mając 
jednocześnie na celu unikanie 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie 
i na środowisko związanego między 
innymi z niszczeniem bioróżnorodności i 
ekosystemów, nadmierną eksploatacją 
zasobów, zanieczyszczeniami powietrza i 
chemicznymi oraz odpadami.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 

(2) Przejście najpóźniej do 2050 r. na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
i odporną na jego zmianę 
zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 
w pełni zamkniętym stanowi jeden 
z najważniejszych celów politycznych Unii 
i będzie wymagało znacznych nowych 
inwestycji, w szczególności w nowe 
innowacyjne technologie. W dniu 



PE648.609v04-00 86/357 RR\1210220PL.docx

PL

i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

12 grudnia 2019 r. Rada Europejska 
poparła Europejski Zielony Ład i 
zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie 
do 2050 r. neutralności klimatycznej Unii, 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego. 
W dniu 17 kwietnia 2020 r. Parlament  
Europejski podkreślił, że cel dotyczący 
neutralności klimatycznej powinien 
kształtować działania polityki na rzecz 
zwalczania pandemii COVID-19 i jej 
skutków oraz że Zielony Ład powinien 
stanowić rdzeń działań mających na celu 
ożywienie i odbudowę gospodarki 
europejskiej. Chociaż walka ze zmianą 
klimatu i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się obecnie 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, lub gałęziach przemysłu 
wytwarzających produkty, które nie są 
zgodne z celem neutralności klimatycznej. 
Taka sytuacja może stanowić zagrożenie 
nie tylko dla przebiegu transformacji 
klimatycznej w Unii, ale również może 
prowadzić do pogłębienia dysproporcji 
między regionami, co podważy cele 
dotyczące spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej. Państwom 
członkowskim należy przyznać środki 
niezbędne do osiągnięcia unijnego celu 
neutralności emisyjnej oraz zapobieżenia 
sytuacji, w której regiony pozostaną w 
tyle.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i sprzyjać 
włączeniu społecznemu oraz przyczyniać 
się do tworzenia godnych i wysokiej 
jakości miejsc pracy, eliminacji ubóstwa i 
zrównoważonego rozwoju Unii, przy 
jednoczesnym zwalczaniu bezrobocia, 
marginalizacji społecznej i pogorszenia 
koniunktury gospodarczej w najbardziej 
narażonych regionach, przy 
uwzględnieniu wyzwań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa 
energetycznego i przystępności cenowej. 
Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne i regionalne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu 
przeprowadzenia niezbędnych zmian 
strukturalnych i łagodzenia skutków 
negatywnych dla dotkniętych nimi 
pracowników i innych podmiotów 
szczególnie dotkniętych transformacją. 
Ważną rolę powinien w tym odgrywać 
budżet Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Oczekuje się, że do 2030 r. dzięki 
transformacji powstanie dodatkowe 1-2 
mln miejsc pracy w Unii, oprócz 12 mln 
nowych stanowisk pracy już 
oczekiwanych. Zgodnie z szacunkami 
Komisji1a w regionach górniczych, gdzie 
ponad 200 000 miejsc pracy jest 



PE648.609v04-00 88/357 RR\1210220PL.docx

PL

bezpośrednio związanych z wydobyciem 
węgla, do 2030 r. może powstać do 
315 000 miejsc pracy poprzez 
zastosowanie czystych technologii 
energetycznych oraz ponad 460 000 
miejsc pracy do 2050 r. Same regiony 
górnicze mogłyby zrealizować 60 % 
prognozowanego wdrożenia czystych 
technologii energetycznych wymaganego 
do osiągnięcia ambitnych celów 
neutralności emisyjnej. Co więcej, rozwój 
projektów czystej energii w regionach 
górniczych korzysta z dostępności 
infrastruktury i gruntów, wyszkolonego 
personelu o odpowiednich 
umiejętnościach elektrycznych 
i mechanicznych, które mają szczególne 
zastosowanie w przypadku ponownego 
zatrudnienia w sektorze energii 
odnawialnej, a także z istniejącego 
dziedzictwa przemysłowego.
__________________
1a Komisja Europejska, Wspólne Centrum 
Badawcze, Clean energies technologies in 
coal regions: opportunities for jobs and 
growth [Technologie czystej energii 
w regionach górniczych: możliwości 
w zakresie miejsc pracy i wzrostu], 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
nie powinien być uważany za odrębny 
instrument finansowania, lecz uzupełniać 
inne działania przewidziane w ramach 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
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do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

na lata 2021–2027, biorąc w szczególności 
pod uwagę skutki społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe dla pracowników i 
społeczności najbardziej dotkniętych 
wychodzeniem z obecnej zależności od 
węgla. Powinien on przyczyniać się do 
łagodzenia skutków społecznych, 
gospodarczych i regionalnych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii oraz osiągnięcia 
wszystkich pozostałych celów 
środowiskowych Unii, poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym, przyczyniając się do 
silnej i zrównoważonej gospodarki z 
zatrudnieniem zapewniającym godziwe 
standardy życia i pozytywny wpływ na 
zdrowie publiczne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. FST powinien dążyć do 
rozwijania synergii i komplementarności z 
innymi filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, aby 
zapewnić, że wszystkie trzy filary działają 
na rzecz osiągnięcia tych samych celów, i 
nie powinien wypierać inwestycji sektora 
prywatnego, które zostaną ułatwione 
dzięki mechanizmowi sprawiedliwej 
transformacji. Powinien wspierać 
nadrzędne cele Europejskiego Zielonego 
Ładu i zachować zgodność z ramami 
zrównoważonej działalności określonymi 
w rozporządzeniu (UE).../... 
[rozporządzenie UE w sprawie 
taksonomii], aby sprostać wyzwaniom 
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rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

klimatycznym i środowiskowym, nie 
pozostawiając nikogo w tyle. Celem FST 
jest podjęcie wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją klimatyczną 
poprzez ukierunkowane inwestycje w 
dotknięte regiony, ze szczególnym 
naciskiem na zrównoważoną działalność 
gospodarczą, poprzez zapewnienie 
wykorzystania nowych i innowacyjnych 
zrównoważonych projektów oraz poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów, pracowników i społeczności 
lokalnych w dostosowaniu ich struktur 
przemysłowych i gospodarczych, przy 
jednoczesnym przywróceniu 
długoterminowej konkurencyjności 
regionów i zwiększeniu spójności 
społecznej i gospodarczej. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
ułatwiania i wspierania procesu 
transformacji poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz umożliwienie tworzenia 
nowych miejsc pracy, w tym w drodze 
przeprowadzonych na wczesnym etapie 
konsultacji ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami. 
Beneficjenci FST powinni przestrzegać 
podstawowych wartości Unii określonych 
w Traktacie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
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porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne 
w ramach polityki spójności.

porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Europejskim filarem 
praw socjalnych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie co najmniej 25% 
wydatków z budżetu unijnego na wsparcie 
celów w zakresie klimatu. Środki 
dobrowolnie przesuwane przez państwa 
członkowskie z EFRR i EFS+, zgodnie z 
potrzebami rozwojowymi określonymi na 
szczeblu regionalnym i lokalnym w 
krajowych planach sprawiedliwej 
transformacji, będą wnosić wkład 
w osiągnięcie tego celu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich.

(7) Środki FST powinny być 
odpowiednie i współmierne do jego 
ambitnych celów oraz uzupełniać zasoby 
dostępne w ramach polityki spójności, ale 
w żadnym razie nie powinny zastępować 
takich inwestycji i nie powinny prowadzić 
do cięć lub obowiązkowych przesunięć z 
innych funduszy unijnych objętych 
rozporządzeniem (UE).../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. W oparciu o wytyczne 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
dopuszczalne powinno być finansowanie 
do 75 % założonych kosztów projektu 
wspieranego z FST lub więcej w 
przypadku poważnego pogorszenia się 
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koniunktury gospodarczej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Fundusz powinien być 
finansowany w ramach wzmocnionych 
WRF na lata 2021–2027 oraz, z 
zastrzeżeniem wcześniejszej oceny 
skutków, przez dodatkowe nowe zasoby, 
które mogą pochodzić z wprowadzenia 
nowych unijnych zasobów, takich jak 
podatki od przedsiębiorstw, technologii 
cyfrowych, finansów, od tworzyw 
sztucznych, dwutlenku węgla i dochody z 
systemów handlu uprawnieniami do 
emisji;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 

(8) Przejście na zrównoważoną 
neutralną dla klimatu gospodarkę jest 
zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla 
wszystkich państw członkowskich, aby 
lepiej reagować na przyszłe kryzysy 
i zapewnić dobrobyt społeczny i 
gospodarczy, nie wykraczając poza 
ograniczenia naszej planety. 
Transformacja będzie szczególnie trudna 
w przypadku państw członkowskich, 
których gospodarki opierają się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych lub na 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych bądź które wytwarzają 
produkty niezgodne z celem neutralności 
klimatycznej, z uwagi na konieczność 
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powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Nie można zostawić 
w tyle żadnego terytorium ani żadnego 
obywatela. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać potrzeby i 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
umożliwienia, ułatwienia i przyspieszenia 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej i zrównoważonej Europy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria. Komisja powinna 
także opublikować wszystkie stosowne 
statystyki i informacje, które umożliwią 
bardziej dogłębne zrozumienie i ocenę 
klucza przydziału między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
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wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem celów i 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska oraz powinny być 
zgodne z unijnymi ramami 
zrównoważonej działalności określonymi 
w rozporządzeniu (UE) .../... 
[rozporządzenie UE w sprawie 
taksonomii] . Wykaz inwestycji powinien 
w sposób priorytetowy traktować 
inwestycje, które wspierają obywateli, 
pracowników, społeczności i lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
a także w pełni zgodne ze wszystkimi 
celami Zielonego Ładu, porozumienia 
paryskiego i Europejskiego filaru praw 
socjalnych. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu i 
odporną na jego zmianę, zasobooszczędną 
gospodarkę o obiegu w pełni zamkniętym, 
jednocześnie nie naruszając żadnego z 
celów środowiskowych Unii, oraz 
wspierać cel, jakim jest przywrócenie 
długoterminowej konkurencyjności 
dotkniętych regionów. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o paliwa 
kopalne lub wydobycie tych stałych paliw 
kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia, z 
zapewnieniem skutecznej współpracy ze 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami w celu 
znalezienia wyważonych, ale ambitnych 
ram czasowych dla takich działań. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r., 
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przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te stanowią pomoc 
i ułatwienie przy przechodzeniu na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

__________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, COM(2018) 773 final.

Poprawka 13

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) Ochrona zrównoważonych 
możliwości zatrudnienia dla pracowników 
i terytoriów, których dotyczy 
transformacja klimatyczna, jest 
podstawowym celem FST. W celu ochrony 
obywateli i pracowników, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać szkolenie zawodowe, rozwój 
nowych umiejętności, podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji pracowników i osób 
poszukających pracy dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im 
przekwalifikowanie i dostosowanie się do 



PE648.609v04-00 96/357 RR\1210220PL.docx

PL

nowych, zrównoważonych możliwości 
podjęcia zatrudnienia, a także pomoc 
w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy, biorąc pod uwagę 
potrzebę zapewnienia równych możliwości 
dla wszystkich oraz osiągnięcie 
równowagi płci we wszystkich sektorach.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Kryzys związany z pandemią 
COVID-19 oraz jego skutki zdrowotne i 
gospodarcze wywarły wpływ na Unię i na 
priorytety Komisji. Ujawnił on również 
współzależność między ekosystemami a 
naszą gospodarką, jak również znaczną 
zależność unijnego systemu 
gospodarczego od długich łańcuchów 
dostaw. Zwiększyło to znaczenie FST i 
potrzebę przeznaczenia odpowiednich 
zasobów na sprostanie wyzwaniom 
związanym z przejściem na zrównoważoną 
gospodarkę o obiegu w pełni zamkniętym 
oraz na wzmocnienie odporności 
gospodarek unijnych, zwłaszcza w 
regionach najbardziej dotkniętych 
transformacją. Przydziały środków z FST 
i funduszy spójności nie powinny 
prowadzić do zwiększania rozbieżności 
między państwami członkowskimi po 
zakończeniu kryzysu związanego z 
pandemią COVID-19. Zmieniony wniosek 
Komisji w sprawie FST zakłada 
zwiększenie środków Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji do ponad 40 
mld EUR.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych w ramach 
FST przyczyniało się do poszanowania 
i promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE. Cele równości płci 
i niezależność ekonomiczna kobiet 
powinny być uwzględnione we wszystkich 
aspektach programów operacyjnych oraz 
na wszystkich etapach ich 
opracowywania, monitorowania, 
wdrażania i ewaluacji w sposób 
terminowy i spójny.

Poprawka 16

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą i restrukturyzację 
ekonomiczną terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać zrównoważone inwestycje 
produkcyjne, z naciskiem na 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 
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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. 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.

Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 13a. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP zrównoważone 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 
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. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności oraz by uniknąć 
zakłóceń konkurencji między 
przedsiębiorstwami 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. 
Celem FST powinno być jedynie 
wspieranie inwestycji związanych z 
transformacją klimatyczną, które są 
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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.

__________________ __________________
13a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych (Dz.U. L 317 z 
9.12.2019, s. 1). 

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).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a)  Aby Fundusz nie był 
wykorzystywany do pokrywania kosztów 
zaradzania szkodom w środowisku, które 
są objęte odpowiedzialnością za 
środowisko ponoszoną przez 
przedsiębiorstwo, wsparcie inwestycji 
związanych z regeneracją, zmianą 
przeznaczenia i dekontaminacją terenów 
oraz restytucją gruntów i ekosystemów 
powinno być stosowane tylko jeśli żadnego 
przedsiębiorstwa nie można zgodnie 
z prawem zobowiązać do sfinansowania 
takich działań zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność i 
spójność w programowaniu zasobów FST 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być dobrowolnie 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. FST 
powinien jak najszybciej stać się 
operacyjny w celu wsparcia regionów w 
procesie transformacji, zwłaszcza w 
kontekście kryzysu związanego z 
pandemią COVID-19. Komisja powinna 
zapewnić sprawny przebieg odpowiednich 
procedur administracyjnych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki, w 
oparciu o cele, jak również wskaźniki 
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przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

produktu i rezultatu oraz skuteczne 
monitorowanie, . Państwa członkowskie 
powinny zatem wspólnie z właściwymi 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz w 
ścisłej współpracy na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, wspólnie z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, ekspertami, instytucjami 
szkoleniowymi i badawczymi, 
pracodawcami, w tym w sektorach 
przemysłu dotkniętych transformacją, 
grupami pracowników i organizacjami 
społeczności lokalnych, a także z innymi 
właściwymi zainteresowanymi stronami i 
przy wsparciu Komisji, przygotować 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory. W celu zapewnienia 
efektywnej i integrującej sprawiedliwej 
strategii transformacji wszystkie właściwe 
zainteresowane strony i partnerzy powinni 
być w pełni zaangażowani we wszystkie 
etapy przygotowania, rozwoju, wdrożenia i 
oceny programów FST oraz powinni mieć 
zapewnione najlepsze warunki dla 
efektywnego uczestnictwa w selekcji 
i realizacji finansowanych projektów 
i działań. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki najpóźniej do 2050 r., w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych lub 
wytwarzaniem produktów, gdzie 
odczuwalne są skutki transformacji, przy 
jednoczesnej ochronie dotkniętych 
transformacją pracowników oraz 
zwiększeniu szans zatrudnienia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji w celu zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone 
i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, potrzeby i szanse przed którymi 
stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu, porozumienia paryskiego i 
Europejskiego filaru praw socjalnych. 
Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji i nie 
prowadzą do efektu „lock-in ani do 
aktywów osieroconych. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
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zostały zatwierdzone przez Komisję.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów i 
zatrudnienia na tych terytoriach oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
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wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

wsparcia obywatelom, przedsiębiorcom 
i terytoriom stojącym przez wyzwaniami 
związanymi ze zrównoważoną energią, 
bezpieczeństwem energetycznym i 
przystępnością cenową energii w procesie 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
sprawiedliwej i zrównoważonej, 
neutralnej dla klimatu i odpornej na jego 
zmianę zasobooszczędnej gospodarki Unii 
o obiegu w pełni zamkniętym, najpóźniej 
do 2050 r.1a. FST wspiera długoterminową 
konkurencyjność oraz spójność społeczną 
i regionalną tych terytoriów.
____________
1a Słowo „najpóźniej” powinno zostać 
dodane za każdym razem, gdy pojawia się 
data 2050 r. (w całym tekście).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania i wskaźników niezbędnych 
do monitorowania.

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania, przejrzystych kryteriów 
i wskaźników stabilności niezbędnych do 
monitorowania.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 

Zgodnie z celami polityki określonymi art. 
[4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP] FST przyczynia się do 
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celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

realizacji pojedynczego celu 
szczegółowego, jakim jest umożliwienie 
regionom, gminom, podmiotom 
gospodarczym, pracownikom 
i obywatelom łagodzenia społecznych, 
gospodarczych, regionalnych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki zrównoważonej i 
neutralnej dla klimatu, wspólnie z 
Europejskim filarem praw socjalnych, 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a 
także celami porozumienia paryskiego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera transformację 
sprawiedliwą dla wszystkich i cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
zrównoważonego wzrostu” we wszystkich 
państwach członkowskich, w tym 
zwłaszcza w regionach silnie 
uzależnionych od wydobycia i spalania 
węgla kamiennego i brunatnego, zgodnie 
z art. 1 i 2. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Świeże zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą ca najmniej 40 mld EUR 
w cenach z 2018 r. Zasoby te nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP], 
zwłaszcza środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu 
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Społecznego (EFS+) lub Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Z 
zastrzeżeniem przeprowadzenia 
wcześniejszej oceny oddziaływania, środki 
FST, na ile to możliwe, zostają zwiększone 
o dodatkowe zasoby własne przydzielone 
w budżecie Unii, w tym nowe potencjalne 
opłaty, oraz o inne zasoby zgodnie 
z podstawowym aktem prawnym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega corocznej indeksacji zgodnie ze 
stopą inflacji w Unii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego decyzję w sprawie rocznego 
podziału między państwa członkowskie 
zasobów, w tym dodatkowych zasobów, 
o których mowa w ust. 2, zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku I.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7.

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7. Beneficjenci FST przestrzegają 
podstawowych wartości Unii określonych 
w Traktacie.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne w MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, 
przedsiębiorstwa scale-up, 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, 
przedsiębiorstwa społeczne, 
przedsiębiorstwa państwowe na szczeblu 
regionalnym i lokalnym oraz spółdzielnie;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw i rozwój istniejących 
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 
skupiających się na promowaniu 
efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii, lub za 
pośrednictwem lokalnych i regionalnych 
inkubatorów przedsiębiorczości, 
wspólnego korzystania z obiektów i usług 
konsultingowych mających znaczenie dla 
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transformacji klimatycznej;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) zrównoważone inwestycje 
w działania badawcze i innowacyjne, w 
tym poprzez uniwersytety i ośrodki 
badawcze, oraz wspieranie transferu i 
przystosowania gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur społecznych 
zapewniających zrównoważoną przystępną 
cenowo energię, inwestycje mające na 
celu ograniczenie ubóstwa energetycznego 
i zanieczyszczenia powietrza, inwestycje w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych (w 
tym inwestycje w zrównoważoną 
mobilność i dekarbonizację sektora 
transportu), efektywność energetyczną (w 
tym obniżenie emisyjności budynków), 
infrastrukturę ładowania pojazdów 
elektrycznych i energię ze źródeł 
odnawialnych (w tym inwestycje w systemy 
ciepłownicze i technologie 
przechowywania energii), sieci 
energetyczne, takie jak inteligentne sieci 
energetyczne i supersieci oraz inwestycje 
w transgraniczne połączenia 
międzysystemowe;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, zwłaszcza w regionach 
oddalonych i na obszarach wiejskich;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktury 
zapewniających przystępną cenowo, czystą 
i inteligentną mobilność, w tym inwestycje 
w połączenia kolejowe, i przyczyniających 
się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i dywersyfikacji rozwiązań 
w zakresie mobilności;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, zmianę 
przeznaczenia i dekontaminację terenów 
oraz terenów i obiektów poprzemysłowych, 
restytucję gruntów i ekosystemów,  w tym 
w celu przekształcenia ich w pochłaniacze 
dwutlenku węgla, oraz projekty 
zmieniające ich przeznaczenie, z wyjątkiem 
działań prewencyjnych i naprawczych 
wymaganych na mocy prawa unijnego 
i krajowego dotyczącego zobowiązań na 
rzecz ochrony środowiska, zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
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zapisaną w art. 191 TFUE;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki 
o obiegu zamkniętym w tym poprzez 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
i ograniczanie ich ilości, efektywne 
gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

g) inwestycje w zachowanie i ochronę 
oraz przywracanie różnorodności 
biologicznej i siedlisk przyrodniczych, w 
tym poprzez inwestycje w zieloną turystykę 
w regionach w okresie transformacji;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) szkolenia zawodowe, podnoszenie 
umiejętności, rozwój nowych umiejętności 
oraz zmiana kwalifikacji pracowników i 
osób poszukujących pracy, w tym 
doradztwo, z naciskiem na równość płci, w 
celu zapewnienia im możliwości 
korzystania z długoterminowych i 
wysokiej jakości miejsc pracy w sektorach 
przyszłościowych, które przyczyniają się 
bezpośrednio do zrównoważonej 
gospodarki neutralnej dla klimatu, lub w 
gospodarce opiekuńczej i w podstawowych 
sektorach publicznych;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
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poszukujących pracy; uwzględnieniem równości płci;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) każde inne szczegółowe działanie 
uzgodnione między właściwymi organami 
lokalnymi i regionalnymi na danym 
terytorium, państwem członkowskim i 
Komisją, zgodne z lokalnymi strategiami 
rozwoju i przyczyniające się do przejścia w 
kierunku gospodarki Unii neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
najpóźniej do 2050 r.;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną i usługi 
doradcze, w tym w celu przygotowania 
dokumentacji i analiz na potrzeby 
inwestycji i dla inkubatorów na poziomie 
lokalnym i krajowym oraz dla wylęgarni 
projektów łączących podmioty finansujące 
i promujące projekty;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi 
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warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

w art. 107 i 108 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że:

(i) inwestycje te podlegają badaniu pod 
kątem zrównoważonego rozwoju, aby 
ocenić, czy nie mają one negatywnego 
wpływu na ochronę środowiska, klimat 
lub społeczeństwo. W tym celu 
przedsiębiorstwa przedstawią rzetelne 
informacje, posługując się szablonami, 
które zostaną opracowane przez Komisję;
(ii) takie inwestycje zostały uznane przez 
regiony w okresie transformacji jako 
kluczowe i zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) 
oraz i), a także gdy są niezbędne dla 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i) oraz spełniają inne warunki określone 
w akapicie 2 niniejszego ustępu. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
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sprawiedliwej transformacji. tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. FST wspiera te inwestycje 
związane z transformacją ekologiczną, 
które są rentowne w perspektywie średnio- 
i długoterminowej. Komisja i 
zainteresowane państwo członkowskie 
monitorują na bieżąco rentowność 
inwestycji zgodnie z terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji 
ustanowionymi w art. 7.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, utrzymania ani budowy 
elektrowni jądrowych, jak również 
gospodarowania odpadami jądrowymi lub 
ich składowania;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416, pod warunkiem, że 
przedsiębiorstwa te są nierentowne w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
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bez uszczerbku dla przedsiębiorstw, które 
mogą korzystać z możliwego zastosowania 
Wytycznych dotyczących pomocy państwa 
na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
Tymczasowych ram środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej pandemii COVID-
19, w przypadku gdy te ramy prawne są 
przedłużone poza 2020 r.;

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji, bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
składowaniem, transportem, przesyłem lub 
spalaniem paliw kopalnych, z wyjątkiem 
inwestycji w czysty wodór, biogaz i 
biometan, w granicach zrównoważonej 
dostępności w regionach silnie 
uzależnionych od wydobycia i spalania 
węgla kamiennego i brunatnego, pod 
warunkiem że inwestycje te:
(i) przyczyniają się do osiągnięcia 
celu Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. poprzez 
przyspieszenie zastępowania węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, torfu lub 
łupków bitumicznych, nie ograniczając 
rozwoju odnawialnych źródeł energii;
(ii) są należycie uzasadnione przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
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w jego terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji; i
(iii) są zgodne z prawem Unii, 
krajowymi planami w zakresie energii i 
klimatu, zasadą efektywności 
energetycznej i mają charakter 
przejściowy;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

e) kosztów związanych z działaniami 
prewencyjnymi i naprawczymi na rzecz 
szkód ekologicznych, które są objęte 
odpowiedzialnością za środowisko 
ponoszoną przez przedsiębiorstwo 
powodujące szkodę, włączając 
oczyszczenie, dekontaminację 
i rekultywację terenów, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wydatków konsumpcyjnych 
każdego rodzaju;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) inwestycji przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w unijnym wykazie 
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jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) działań lub inwestycji, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem 
nierentowności i zależności od dotacji po 
początkowym etapie zwiększania skali;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) wszelkich innych inwestycji 
niezgodnych z celem neutralności 
klimatycznej lub prowadzących do efektu 
„lock-in”.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria lub w których prowadzona 
jest dana działalność gospodarcza, na 
podstawie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
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priorytetu w ramach programu.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów lub 
działalności gospodarczej, które 
wymagają dodatkowego wsparcia w celu 
realizacji procesu transformacji, 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego 
w dziedzinie energii i klimatu oraz z 
działaniami na rzecz osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii do 2030 r.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki, które mogą być przesunięte na 
zasadzie dobrowolności zgodnie z art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z 75 % odpowiednich kosztów 
lub więcej w przypadku poważnego 
pogorszenia się koniunktury 
gospodarczej.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 

1. W każdym państwie członkowskim 
odpowiednie władze przygotowują, 
wspólnie z właściwymi organami 
lokalnymi i regionalnymi oraz w pełnej 
współpracy ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami z danych 
terytoriów, o których mowa w ustępie 3 
tego artykułu, przy wsparciu EBI, w celu 
zapewnienia komplementarności z innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary, które wymagają 
dodatkowego wsparcia w celu osiągnięcia 
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cieplarnianych. transformacji gospodarczej, społecznej,  
energetycznej i środowiskowej, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W trybie doraźnym wsparcie w 
ramach FST powinno być udzielane 
regionom, które znalazły się w 
nieprzewidzianym kryzysie gospodarczym 
wynikającym z działań mających na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, aby 
umożliwić odpowiednią reakcję na 
sytuacje kryzysowe mogące pojawić się w 
związku z transformacją, w szczególności 
poprzez środki w ramach polityki rynku 
pracy w zakresie przekwalifikowania 
zawodowego i łagodzenia skutków 
zwolnień. Ma to na celu zapewnienie, że 
regiony będą mogły uzyskać wsparcie, 
jeśli nie zostaną wstępnie sklasyfikowane 
jako regiony poszkodowane.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
procesu transformacji w kierunku 
zrównoważonej, neutralnej dla klimatu 
i odpornej na jego zmianę 
zasobooszczędnej gospodarki o obiegu 
w pełni zamkniętym najpóźniej do 2050 r., 
w tym jasne ramy czasowe dla wycofania 
paliw kopalnych lub gałęzi przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych w dotkniętych obszarach, 
a także harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne 
z najnowszą wersją krajowego planu 
w dziedzinie energii i klimatu i 
rozporządzeniem (UE).../...[nowe 
Europejskie prawo o klimacie];;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych, 
demograficznych, środowiskowych, 
związanych z niezależnością energetyczną 
i z płcią skutków przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu i 
konkurencyjną gospodarkę do 2050 r.;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 

e) ocenę spójności z innymi 
odpowiednimi unijnymi, krajowymi, 
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terytorialnymi strategiami i planami; regionalnymi lub terytorialnymi 
zobowiązaniami, strategiami i planami;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, sposób 
realizowania skutecznych środków 
w zakresie monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy zarządzające, 
nadzorujące plan;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wykaz odpowiednich 
zainteresowanych stron, o których mowa 
w ust. 3, a także opis sposobu, w jaki te 
zainteresowane strony mają być 
konsultowane na danym terytorium;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w ułatwianie 
transformacji i łagodzenie jej skutków, a 
także jasnych celów na rzecz 
długoterminowej konkurencyjności i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
dotkniętych regionów;
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) opis sposobu monitorowania na 
bieżąco średnio- i długoterminowej 
rentowności inwestycji służących 
finansowaniu transformacji klimatycznej;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
wskazane w art. 4 ust. 2 lit. a): jak 
najbardziej wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
jak najbardziej wyczerpujący wykaz 
operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
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przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

przyczynią się one do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
i odporną na jego zmianę 
zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 
w pełni zamkniętym, i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie, opracowanie 
i ocenę terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji powinny być 
zaangażowane wszystkie właściwe 
zainteresowane strony, partnerzy 
gospodarczy i społeczni, przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego, eksperci, 
instytucje szkoleniowe i badawcze, 
pracodawcy, w tym z dotkniętych 
transformacją sektorów przemysłu, grupy 
pracownicze i organizacje działające 
w społecznościach oraz inne odpowiednie 
zainteresowane strony, w drodze istotnych 
konsultacji i udziału obywateli zgodnie 
z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP]. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji oraz odpowiedne 
dokumenty dotyczące wyboru operacji są 
udostępniane publicznie.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Plany oferują możliwości dalszego 
wzmocnienia odpornych gospodarek 
lokalnych, lokalnych łańcuchów dostaw i 
działań na rzecz relokacji.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także ze zobowiązaniem Unii 
w ramach porozumienia paryskiego do 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej i celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku 
o zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 

2. W przypadku wskaźników 
produktu, które powinny obejmować 
wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
określone w rozporządzeniu (UE) 
2019/2088, wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku 
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(UE) [nowe RWP]. o zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia platformę 
sprawiedliwej transformacji, aby 
umożliwić wymianę najlepszych praktyk 
we wszystkich dotkniętych regionach i 
sektorach. Szczegóły dotyczące 
funkcjonowania platformy, w tym jej 
członkostwo, budżet i mechanizmy 
zarządzania, przyjmuje się w drodze aktu 
wykonawczego.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 75 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, dokonuje 
korekt finansowych na podstawie art. [98] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez 
zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz 
danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 i art. 8 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od [dzień wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
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ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Klauzula przeglądowa

Najpóźniej do końca przeglądu 
śródokresowego kolejnych wieloletnich 
ram finansowych Komisja dokona 
przeglądu wdrożenia FST i dokona oceny, 
czy właściwa jest zmiana jego zakresu 
zgodnie z możliwymi zmianami 
rozporządzenia 2020/… [Rozporządzenie 
w sprawie taksonomii], klimatycznymi 
celami Unii określonymi w 
rozporządzeniu (UE) 2020/... [Europejskie 
prawo o klimacie] oraz zmianami we 
wdrażaniu planu działania w zakresie 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego. Na tej podstawie Komisja 
złoży Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, które może być 
uzupełnione o wnioski ustawodawcze.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % łącznej 
alokacji. Kwoty przewyższające 20% 
łącznej alokacji na jedno państwo 
członkowskie są rozdzielane pomiędzy 



PE648.609v04-00 128/357 RR\1210220PL.docx

PL

państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
takiej jak wydobycie węgla kamiennego 
i brunatnego lub wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający jasny 
harmonogram wycofania paliw kopalnych 
lub gałęzi przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych na dotkniętych obszarach 
najpóźniej do 2050 r.;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych, związanych z płcią 
i terytorialnych przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c – Pole tekstowe 
[12000]

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie typów działalności 
gospodarczej i sektorów przemysłowych 

Wskazanie typów działalności 
gospodarczej i sektorów przemysłowych 
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dotkniętych skutkami transformacji, z 
rozróżnieniem na:

dotkniętych skutkami transformacji, 
z rozróżnieniem na:

- upadające sektory, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku 
z transformacją, w tym odpowiedni 
harmonogram;

- upadające sektory, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku 
z transformacją, w tym odpowiedni jasny 
harmonogram;

- sektory podlegające transformacji, w 
przypadku których spodziewane jest 
przekształcenie działalności, procesów i 
produktów.

- sektory podlegające transformacji, w 
przypadku których spodziewane jest 
przekształcenie działalności, procesów i 
produktów.

W odniesieniu do każdego z tych dwóch 
rodzajów sektorów:

W odniesieniu do każdego z tych dwóch 
rodzajów sektorów:

- szacunki dotyczące utraty miejsc pracy 
oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności;

- szacunki dotyczące utraty miejsc pracy 
oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności 
oraz perspektywy płci;

- potencjał dywersyfikacji gospodarczej 
i możliwości rozwoju.

- potencjał dywersyfikacji gospodarczej 
i możliwości rozwoju przy uwzględnieniu 
perspektywy płci.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 a. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami 
Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. fa) 
- Szczegółowa lista właściwych 
zainteresowanych stron, z którymi 
przeprowadzono konsultacje, włączając 
partnerów gospodarczych i społecznych, 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i ekspertów, których opinii 
zasięgnięto w danym regionie i kraju. 

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 
transformacji klimatycznej

- rodzaje planowanych operacji, ich 
efektywność i spodziewany wkład 
w łagodzenie skutków transformacji 
klimatycznej

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

- wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy

- orientacyjny wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz – dla każdej operacji 
i każdego przedsiębiorstwa – uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku takiej inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

- wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 

- orientacyjny wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
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klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy

klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Mounir Satouri

(*) Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kryzys ekologiczny, z którym mierzy się świat, postępuje nieubłaganie. Za pomocą Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i poprzez swoje zaangażowanie na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Unia Europejska wykazuje wolę 
przeznaczenia konkretnych środków budżetowych na przeprowadzenie niezbędnej 
transformacji ekologicznej swojej gospodarki. UE aktywnie wspiera swoich obywateli w tych 
zmianach i pomaga swoim terytoriom w wykorzystywaniu wspólnej szansy na zbudowanie 
zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

W czasie gdy pandemia COVID-19 ujawnia kruchość naszych modeli rozwoju, potrzeba 
stworzenia europejskich środków ochronnych staje się tym bardziej paląca. Kryzysy 
zagrażające naszym społeczeństwom nie niwelują się, lecz wzajemnie się wzmacniają, 
pogłębiając nierówności i sprzyjając postawom państw koncentrujących się wyłącznie na 
własnych potrzebach. W związku z tym spoczywa na nas obowiązek wykorzystania 
europejskiego prawodawstwa, aby wzmocnić zdolność reagowania Unii.

Nasi współobywatele dostrzegają bezwzględną konieczność zbiorowego i solidarnego 
reagowania na wyzwania naszych czasów. Aż 82 % Europejczyków opowiada się bowiem za 
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wsparciem finansowym na rzecz transformacji energetycznej1. Skutki zmiany klimatu oraz to, 
że nasze przetrwanie zależy od naszej zbiorowej zdolności do zmiany stylu życia, nie ulegają 
już wątpliwości.

Nasza polityka energetyczna, gospodarcza, społeczna i środowiskowa musi iść z duchem 
czasu. Za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu2 Unia Europejska sprzeciwia się biernemu 
akceptowaniu zmian zachodzących na świecie i podkreśla swój zamiar wspierania regionów 
w aktywnym wpływaniu na transformację. Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy3 opiera się na mechanizmie sprawiedliwej transformacji, który pomoże przeznaczyć 
co najmniej 100 mld EUR w latach 2021–2027 regionom najbardziej dotkniętym skutkami 
przejścia na zieloną gospodarkę.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji4 jest pierwszym z trzech filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji. Większe wsparcie ze strony UE nie może być równoznaczne z 
bezwarunkowymi subsydiami dla państw członkowskich. Wypełnienie ciążących na nich 
zobowiązań w dziedzinie klimatu jest warunkiem wstępnym spójnej, wiarygodnej i 
skutecznej polityki unijnej.

W czasach kryzysu gospodarczego i społecznego terytoria najbardziej potrzebujące 
transformacji nie mogą stać się ubogimi krewnymi Europy w XXI wieku. Terytoria te są 
cenne dla projektu europejskiego, a ich kultura i mocne strony muszą teraz wesprzeć działania 
ukierunkowane na integracyjną zmianę systemową. FST odzwierciedla te ambicje, stanowiąc 
uzupełnienie dwóch pozostałych filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji, które 
również muszą dotyczyć tych terytoriów. Celem jest wspieranie mieszkańców w terenie, aby 
w ten sposób umożliwić im zwiększenie odporności i nie pozostawić żadnego terytorium bez 
pomocy.

Sprawozdawca uważa, że aby terytoria i ich mieszkańcy mogli przekuć tę transformację w 
szansę na lepszą przyszłość, należy zagwarantować trzy zasadnicze wymiary wsparcia w 
ramach FST.

Po pierwsze, jeśli FST ma być rzeczywiście sprawiedliwy, musi skupić się przede wszystkim 
na potrzebach ludzi i dobrostanie społecznym. Efekty działania tego funduszu muszą być 
odczuwane przez ludność i widoczne w terenie. Można to będzie osiągnąć przez działania 
ożywiające rynek pracy (kształcenie, szkolenie, wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i 
mobilności itp.) i przez środki wsparcia pasywnego (finansowanie luki emerytalnej).

Po drugie, fundusz musi stworzyć na tych terytoriach warunki dla zaistnienia zrównoważonej 
gospodarki. Wszelkie inwestycje dokonywane przez fundusz muszą być spójne z potrzebą 
ochrony socjalnej i ochrony środowiska.

Wreszcie musi on wspierać środki z zakresu infrastruktury społecznej, które pomagają 
terytoriom przechodzącym transformację w utrzymaniu dynamiki oraz wspólnotowego i 

1 II edycja ankiety dotyczącej klimatu przeprowadzonej przez EBI we współpracy z grupą BVA, opublikowana 
13 marca 2020 r. 
2 Europejski Zielony Ład z dnia 11 grudnia 2019 r.
3 COM(2020)0021 z dnia 14 stycznia 2020 r.
4 COM(2020)0022 z dnia 14 stycznia 2020 r.
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solidarnego podejścia (opieka zdrowotna, mieszkalnictwo itp.). Dla zapewnienia dostępu do 
funduszu niezbędne jest, poza fizyczną infrastrukturą, wzmacnianie wkładu lokalnych stron 
zainteresowanych w proces transformacji.

Sprawozdawca postrzega FST jako europejską fabrykę transformacji5. Powodzenie procesów 
zmiany i transformacji na poszczególnych terytoriach zależy od zaangażowania ich 
mieszkańców w określanie strategii oraz od motywowania stowarzyszeń i grup do wspierania 
projektów lokalnych. Przeprowadzenie transformacji ekologicznej na danym terytorium 
oznacza przede wszystkim wdrożenie takiej polityki publicznej, która wspiera zmianę 
sposobu myślenia i pojawianie się rozwiązań lokalnych.

Dzięki Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regiony, społeczności lokalne i 
przedsiębiorstwa mają szansę na pomyślne przeprowadzenie transformacji.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

5 Na podstawie modelu transformacji opracowanego w Loos-en-Gohelle, Francja,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, w ramach której 
wszelkie pozostałe emisje gazów 
cieplarnianych są kompensowane ich 
równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do poziomu poniżej 1,5 °C 
oraz do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych oraz Europejskim 
filarze praw socjalnych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
sprostania wyzwaniom gospodarczym i 
społecznym związanym z przejściem – tak 
szybko jak to możliwe, a najpóźniej do 
roku 2050 – na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędną 
i efektywną energetycznie oraz neutralną 
dla klimatu, a także w celu pomagania i 
towarzyszenia europejskim regionom i 
obywatelom w drodze wsparcia 
społecznego, wsparcia rynku pracy i 
wsparcia gospodarczego, tak aby nikogo 
nie pozostawić samemu sobie.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędną 
i efektywną energetycznie oraz neutralną 
dla klimatu stanowi jeden z 
najważniejszych celów politycznych Unii, 
a 82 % Europejczyków domaga się 
specjalnego wsparcia finansowego. W 
dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska 
zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie 
najpóźniej do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Walka ze 
zmianą klimatu i degradacją środowiska 
stanowi wyzwanie, które w perspektywie 
średnio- i długoterminowej może stać się 
szansą dla wszystkich, jeśli zostanie 
zaprojektowana w sposób sprawiedliwy 
społecznie i nie pozostawi nikogo w tyle. 
Nie wszystkie regiony i państwa 
członkowskie rozpoczynają niezbędną i 
niezwykle pilną transformację z tego 
samego poziomu wyjściowego i nie 
wszystkie dysponują taką samą zdolnością 
do reagowania, biorąc pod uwagę ich 
specyfikę historyczną, gospodarczą i 
kulturową. Gospodarki niektórych z nich 
poczyniły większe postępy w transformacji 
ekologicznej, podczas gdy skutki 
społeczne, kulturowe i gospodarcze oraz 
skutki na rynku pracy transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów i ich 
mieszkańców, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na paliwach kopalnych 
(gazie, węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie lub łupkach bitumicznych) lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych i innych energochłonnych 
sektorach, takich jak produkcja stali, 
cementu i szkła oraz przemysł chemiczny i 
transport, a także ich dostawcach i 
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usługodawcach. Taka sytuacja nie tylko 
grozi tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również przyczynia się do 
tworzenia nierówności społecznych i 
pogłębiania dysproporcji między 
regionami oraz terytoriami zamorskimi i 
państwami członkowskimi, co podważa 
podstawowe wartości Unii. Dlatego 
niezwykle ważne jest pilne wsparcie 
regionów i podmiotów, których wkład ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
szybkiego tempa sprawiedliwej 
transformacji zgodnie z celami 
klimatycznymi Unii, tak aby nie pogłębiać 
tych dysproporcji. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na obszary NUTS 3 o 
gęstości zaludnienia poniżej 12,5 
osób/km2 lub o średnim rocznym spadku 
liczby mieszkańców wynoszącym ponad -
1 % w latach 2007–2017.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być 
społecznie zrównoważona i akceptowalna 
dla wszystkich, a także zwracać 
szczególną uwagę na zasady ustanowione 
w Europejskim filarze praw socjalnych. 
Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie, a także poszczególne 
podmioty regionalne i lokalne, powinny 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki społeczne, dotyczące rynku pracy i 
gospodarcze transformacji, a także wpływ 
kryzysu związanego z koronawirusem, i 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych i 
wzmacniania pozytywnych, takich jak 
tworzenie nowych, godnych i trwałych 
miejsc pracy czy poprawa jakości 
powietrza. Budżet Unii powinien być 
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współmierny do transformacji, a następne 
WRF powinny umożliwić realizację 
ambicji Unii i przydział z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji (FST) bez 
korygowania w dół środków 
przeznaczonych na istniejące kierunki 
polityki unijnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Unia powinna towarzyszyć 
regionom, podmiotom lokalnym na 
poziomie podregionalnym i mieszkańcom 
oraz wspierać ich w transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej Unii i 
trwałych miejsc pracy przez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach klimatycznych, gospodarczych, 
społecznych i związanych ze spójnością na 
wszystkich odpowiednich szczeblach, 
uwzględniając inwestycje przynoszące 
skutki społeczne oraz skupiając uwagę na 
terytoriach i grupie osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia, aby osiągnąć 
transformację.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia (5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
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Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

FST, który jest jednym z filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
wdrażanego w ramach polityki spójności. 
Celem FST jest nie tylko łagodzenie 
negatywnych skutków transformacji 
klimatycznej i wspieranie działań na rzecz 
sprawiedliwej i efektywnej transformacji 
energetycznej w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, lecz również 
tworzenie i wzmacnianie przyszłych 
pozytywnych skutków przez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów, w tym 
krajów i terytoriów zamorskich, a także 
ich mieszkańców i w szczególności 
zainteresowanych pracowników, w celu 
budowania spójności społecznej, 
terytorialnej i gospodarczej. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
ułatwienia i stymulowania transformacji 
przez tworzenie nowych możliwości 
trwałego zatrudnienia, łagodzenie 
negatywnych skutków społecznych oraz 
finansowanie dywersyfikacji, 
zrównoważonego rozwoju, 
restrukturyzacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki, zapobiegając niepewności 
społecznej i promowaniu niestabilnego 
otoczenia biznesowego. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
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rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne 
w ramach polityki spójności.

rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także ambitniejszymi 
planami Europejskiego Zielonego Ładu w 
zakresie stwarzania możliwości na rzecz 
bardziej zamożnego i integracyjnego, a 
także zdrowszego i bardziej ekologicznego 
kontynentu, FST powinien odgrywać 
kluczową rolę we włączaniu działań w 
dziedzinie klimatu w główny nurt polityki i 
przyspieszyć przejście na neutralną dla 
klimatu, opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, aby nastąpiło ono 
możliwie jak najwcześniej, a najpóźniej do 
2050 r. FST powinien być realizowany 
pod warunkiem przyjęcia celu Unii 
dotyczącego osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
celów pośrednich. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane na 
zasadzie dobrowolnej z EFRR i EFS+ będą 
wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego 
celu zgodnie z zasadami Europejskiego 
filaru praw socjalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności, a także inwestycje krajowe i 
regionalne oraz kapitał prywatny i w 
żadnym wypadku nie powinny zastępować 
takich inwestycji. W związku z tym 
następne WRF powinny być ambitne i 
umożliwiać osiągnięcie wyznaczonych 
celów. Finansowanie w ramach FST w 
żadnym wypadku nie może odbywać się 
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kosztem innych istniejących funduszy. 
FST powinien wspierać transformację 
ekologiczną, zwłaszcza w regionach 
najbardziej uzależnionych od węgla 
kamiennego lub innych 
niezrównoważonych paliw, a także 
przyczyniać się do nowej zrównoważonej 
polityki spójności, dążącej do 
przyszłościowych i ekologicznych modeli 
zatrudnienia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest nie tylko wyzwaniem, ale 
również ogromną szansą dla wszystkich 
państw członkowskich oraz publicznych i 
prywatnych podmiotów regionalnych i 
lokalnych. Dodatkowe wsparcie będzie 
potrzebne regionom, w tym w obszarach 
oddalonych, których gospodarki nadal 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności lub ich 
modernizacji, aby umożliwić 
transformację w kierunku neutralności 
klimatycznej, wraz z siłą roboczą 
wymagającą podniesienia kwalifikacji i 
pomocy w znalezieniu zatrudnienia w 
sektorach ekologicznych, a które to 
regiony nie dysponują środkami 
finansowymi na wprowadzenie zmian. FST 
powinien zatem objąć całą Unię, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać początkową 
zależność regionów od działalności 
niezgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz ich zdolność do finansowania 
inwestycji koniecznych do 
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przeprowadzenia transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej jak najszybciej, 
a najpóźniej do 2050 r., w tym 
promowania przez nie alternatyw 
względem gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych przez gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, która oferuje możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
regionalny rozwój gospodarczy, poprawę 
spójności terytorialnej i wzmocnienie 
lokalnej gospodarki wiejskiej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu, polityki społecznej 
i ochrony środowiska, w tym zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 
wykazie inwestycji należy priorytetowo 
traktować inwestycje, które wspierają 
ludzi, innowacje społeczne, lokalne 
gospodarki i rynek pracy przez tworzenie 
godnych miejsc pracy oraz są 
zrównoważone w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, z uwzględnieniem 
wszystkich celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, przy jednoczesnej 
ochronie, zachowaniu i wzmacnianiu 
kapitału naturalnego Unii oraz poprawie 
zdrowia i dobrostanu w odniesieniu do 
zagrożeń i skutków dla środowiska. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2050 r., na 
neutralną dla klimatu, opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę 
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zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

o obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf, gaz, ropę i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych paliw 
kopalnych, a także pośrednio powiązanych 
gałęzi przemysłu, takich jak dostawcy i 
usługodawcy, na których taka 
zmniejszająca się produkcja również może 
wpłynąć, wsparcie powinno być wyraźnie 
uzależnione od strategii stopniowego 
wycofywania się z danej działalności. 
Takie wsparcie powinno być jasno 
określone w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji i uzależnione 
od tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy i postępu społecznego, a także od 
zagwarantowania odporności lokalnej 
gospodarki na ewentualną utratę miejsc 
pracy. W przypadku transformacji 
sektorów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
umiejętności i praw pracowników oraz 
zapobieganiu degradacji środowiska. 
Inwestycje te powinny również umożliwić 
finansowanie wiedzy fachowej i analiz, 
aby pomóc w pełni przekształconym MŚP 
w zachowaniu pracowników o 
podniesionych i zmienionych 
kwalifikacjach. Szczególną uwagę należy 
poświęcić wdrażaniu zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” w 
decyzjach inwestycyjnych, a także 
sektorom ekologicznym, takim jak te 
związane z odnawialnymi źródłami 
energii, inteligentną mobilnością, walką z 
ubóstwem energetycznym, inwestycjami 
przynoszącymi skutki społeczne, lub 
innym sektorom, które wspierają, promują 
i rozwijają zasobooszczędność i 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
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Inwestycje te powinny również wspierać 
tworzenie wspólnot wiedzy i innowacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
transformacji cyfrowej i badań oraz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii, łącząc ośrodki badawcze, 
przedsiębiorczość, uczelnie oraz władze 
lokalne i regionalne, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celu inteligentnej i 
zrównoważonej transformacji. Środki te 
powinny sprzyjać tworzeniu zielonych, 
trwałych i godnych miejsc pracy, łagodzić 
negatywne skutki społeczne i przyspieszyć 
przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do roku 2050.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien być również 
wykorzystywany do wspierania inwestycji 
w projekty społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne i kulturalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów, które są 
uzależnione od gospodarki 
wysokoemisyjnej i odczuwają skutki 
strukturalnego przejścia na gospodarkę 
zasobooszczędną i niskoemisyjną o obiegu 
zamkniętym. Nierówność szans w 
kwalifikujących się regionach wpływa w 
szczególności na dostęp do edukacji, 
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kultury, usług społecznościowych, 
zdrowotnych i socjalnych. Rozwój silnej 
społeczności lokalnej łączącej różne 
pokolenia, jak również 
niedyskryminacyjna integracja słabszych 
grup społecznych, może zwiększyć 
możliwości gospodarcze i zapewnić 
sprawiedliwą transformację dla 
wszystkich. W tym celu należy wspierać 
innowacje społeczne, zwłaszcza w 
dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad 
dziećmi, placówek edukacyjnych, 
mieszkań studenckich i sprzętu cyfrowego, 
a także usług zdrowotnych i nowego 
modelu opieki, w tym klinik, szpitali lub 
opieki środowiskowej. Przyczyniłoby się to 
do zapewnienia dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych i usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
osobom mieszkającym w regionach 
przechodzących transformację, w tym 
osobom działającym w gospodarce 
społecznej, o kluczowym znaczeniu dla 
lokalnego rozwoju gospodarczego i 
społecznej gospodarki rynkowej, aby 
wesprzeć sprawiedliwą społecznie 
transformację, która nikogo nie 
pozostawia w tyle.

Poprawka 11

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 osób, co do 
których istnieje największe 
prawdopodobieństwo, że będą wymagały 
wsparcia, aby osiągnąć transformację 
klimatyczną, FST powinien wspierać 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na osoby w najtrudniejszej sytuacji, 
zgodnie z definicją zawartą w 
[rozporządzeniu w sprawie EFS+], oraz 
na osoby najbardziej oddalone od rynku 
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pracy (takie jak osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby dotknięte ubóstwem 
pracujących lub młodzi ludzie, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą 
się), co ułatwi im dostosowanie się do 
nowych możliwości zatrudnienia oraz 
pomoże osiągnąć równowagę płci we 
wszystkich sektorach, a także stworzyć 
aktywne strategie polityczne dotyczące 
rynku pracy i umiejętności, 
ukierunkowane na przyszłościowe sektory 
i zatrudnienie zapewniające możliwość 
uczenia się przez całe życie i 
poszanowanie zasady równości 
wynagrodzeń, pomoc osobom dotkniętym 
transformacją oraz doradztwo, szkolenia, 
usługi wsparcia i zindywidualizowaną 
pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
wszystkich kategorii osób poszukujących 
pracy, jak również zapewnić wszystkim 
grupom ludzi równy dostęp bez 
dyskryminacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych, i aktywną 
integrację na rynku pracy. W związku z 
tym pracownikom należy zapewnić 
możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji w odpowiednim czasie, zanim 
staną się bezrobotni. Należy 
skoncentrować wysiłki na ożywieniu 
gospodarczym regionów dotkniętych 
skutkami transformacji, w szczególności 
przez formuły zmiany kwalifikacji i ścisłą 
współpracę między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi sąsiadujących 
państw członkowskich, aby wykorzystać 
pełny potencjał transgranicznego rynku 
pracy w pełnej spójności z Europejskim 
Funduszem Dostosowania do 
Globalizacji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych przez FST 
przyczyniało się do poszanowania i 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). Przeprowadzone oceny wskazały 
na duże znaczenie uwzględniania kwestii 
celów równości płci we wszystkich 
aspektach oraz na wszystkich etapach 
przygotowywania, monitorowania, 
wdrażania i oceny programów 
operacyjnych w sposób terminowy i 
spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań promujących 
równość płci i zasadę równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości, niezależność 
ekonomiczną kobiet, podwyższanie 
poziomu kształcenia i umiejętności oraz 
przywrócenie kobiet będących ofiarami 
przemocy zarówno na rynek pracy, jak i 
do społeczeństwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) FST ma do odegrania ważną rolę 
w łagodzeniu skutków społecznych 
wykraczających poza dziedzinę gospodarki 
i nie powinien być zwykłym instrumentem 
inwestycyjnym dla przedsiębiorstw. 
Transformacja wymaga wiele od 
regionów, których dotyczy, i ich 
mieszkańców. Zagrożenia obejmują nie 
tylko utratę miejsc pracy, ale także utratę 
dochodów z podatków lokalnych i 
migrację pracowników, pozostawiając 
osoby młode i starsze oraz ewentualnie 
skutkując zatrzymaniem niektórych usług 
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(w szczególności w odniesieniu do 
górników), dlatego też inwestycje w 
infrastrukturę społeczną w celu 
zapewnienia mieszkańcom wysokiego 
poziomu usług i zrównoważenia utraty 
usług jest kluczowym elementem 
zapewniającym sprawiedliwą społecznie 
transformację, która nie pozostawia 
nikogo samemu sobie. FST powinien w 
szczególności podjąć działania mające na 
celu zapobieganie recesji, aby 
zagwarantować poparcie dla zmiany 
wśród ludności lokalnej oraz poprawę 
sytuacji podmiotów działających w 
społecznościach lokalnych, jak również 
infrastruktury zdrowotnej, społecznej i 
demokratycznej.

Poprawka 14

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
restrukturyzację terytoriów wymagających 
dodatkowego wsparcia, aby osiągnąć 
transformację, FST powinien wspierać 
inwestycje produkcyjne oferujące 
możliwości w zakresie tworzenia miejsc 
pracy w ekologicznych i zrównoważonych 
MŚP, a w szczególności w 
przedsiębiorstwa młode i te działające w 
sektorze innowacji społecznych. 
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 zielonego, godnego i 
trwałego zatrudnienia. Celem musi być 
tworzenie godnych, trwałych miejsc pracy 
w sektorach przyszłościowych oraz 
umożliwienie włączenia społecznego, przy 
jednoczesnym uznawaniu, docenianiu i 
podnoszeniu kwalifikacji i wykształcenia 
lokalnych zasobów ludzkich. W przypadku 
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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. 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.

przedsiębiorstw innych niż MŚP 
inwestycje produkcyjne należy wspierać 
tylko wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji oraz gdy wspierają one 
nadrzędny cel funduszu, jakim jest 
przyspieszenie przejścia na neutralną dla 
klimatu, opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, poprzez stworzenie 
lub wsparcie przystosowania znacznej 
liczby miejsc pracy, a także gdy nie 
prowadzą one do przeniesienia produkcji 
ani nie są rezultatem przeniesienia 
produkcji, w pełnej spójności z 
Europejskim Funduszem Dostosowania 
do Globalizacji. Inwestycje w istniejące 
zakłady przemysłowe, w tym zakłady 
objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, powinny być 
dozwolone pod warunkiem, że 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
najpóźniej 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 
pod warunkiem, że zapewniają ochronę 
znacznej liczby godnych i trwałych miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. 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 
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do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. 
Transformacja, którą zapoczątkował 
Europejski Zielony Ład, powinna 
przynosić korzyści wszystkim, a nie 
pogłębiać nierówności, ze szczególnym 
naciskiem na obszary wiejskie i 
towarzyszące im duże trudności 
gospodarcze, zwłaszcza dla młodych ludzi.

__________________ __________________
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).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. 
Zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy wymagać przygotowania 
odrębnego programu FST. Zgodnie z art. 
21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
zasoby FST mogą być uzupełniane na 
zasadzie dobrowolności dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+, którym należy 
udzielić dodatkowych zasobów na ten cel. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji oraz 
celom tych funduszy. Zgodnie z celem 
uproszczenia stosowanie FST nie 
powinno generować nadmiernych 
utrudnień administracyjnych.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
uruchomienia i wdrożenia na danym 
terytorium – wymagającym wsparcia, aby 
stopniowo ograniczać działalność 
niezgodną z zasadami zrównoważonego 
rozwoju – procesu transformacji służącej 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
gospodarki najpóźniej do 2050 r. Regiony 
otrzymujące wsparcie w państwach 
członkowskich powinny zatem 
przygotować, przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji. Podczas przygotowywania 
planów sprawiedliwej transformacji 
regiony otrzymujące wsparcie powinny 
konsultować się z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
zgodnie z zasadami partnerstwa, 
podmiotami lokalnymi i regionalnymi, 
takimi jak istniejące lokalne 
przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP i 
podwykonawcy dużych zakładów 
energetycznych, społeczeństwem 
obywatelskim, partnerami społecznymi i 
odnośnymi społecznościami lokalnymi. W 
planach sprawiedliwej transformacji 
należy szczegółowo opisać proces 
transformacji, w tym skutki społeczno-
gospodarcze środków służących tworzeniu 
miejsc pracy, podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji oraz inwestycje w lokalną 
infrastrukturę społeczną, zgodnie co 
najmniej z ambicjami zawartymi w ich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu, Europejskim filarem praw 
socjalnych oraz celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
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górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie zainteresowane podmioty i 
sektory. Istniejąca platforma powinna być 
w pełni wykorzystana na etapie 
planowania do rozpowszechniania 
najlepszych praktyk. Do opracowania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji potrzebne jest podejście 
całościowe, uwzględniające konsekwencje 
dla sąsiadujących stref zamieszkania, 
także poza granicami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby zapewnić długofalową 
skuteczność i pozytywne skutki 
transformacji i FST, konieczne będzie 
gromadzenie danych, by lepiej 
prognozować umiejętności potrzebne w 
różnych sektorach i gałęziach przemysłu 
w celu dostosowania się do zmiany 
wynikającej z nowej zielonej gospodarki, a 
w szczególności modelowania skutków w 
dziedzinie zatrudnienia dla różnych 
scenariuszy obniżenia emisyjności, a także 
monitorowanie za pomocą odpowiednich 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 
społecznego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
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wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

wskazać podmioty i miejscowości 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, na których trzeba 
skoncentrować wsparcie FST, oraz opisać 
konkretne działania, jakie należy podjąć, 
aby osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki najpóźniej do 2050 r. W 
planach sprawiedliwej transformacji 
należy w szczególności wskazać 
zamykanie instalacji związanych 
z produkcją paliw kopalnych, innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych, działalności, 
której końcowe produkty przemysłowe są 
bezpośrednio dotknięte przejściem na 
neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla oraz potrzebę pomocy na 
rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, a także dostawców i 
usługodawców, którzy są w dużej mierze 
uzależnieni od tych gałęzi przemysłu, a 
ponadto należy wskazać szczegółowy plan 
inwestycji w infrastrukturę społeczną. 
Partnerzy społeczni są zaangażowani na 
wszystkich etapach procesu, by wskazać 
konkretne potrzeby, na których należy się 
skoncentrować. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania 
(gospodarcze, społeczne, terytorialne i 
środowiskowe), przed którymi stoją te 
terytoria, a także ich potrzeby, możliwości 
i zasoby służące transformacji, w tym pod 
względem infrastruktury społecznej, 
potencjału w zakresie tworzenia miejsc 
pracy oraz istniejącego potencjału 
edukacyjnego i inżynieryjnego. W planach 
należy wskazać, jakiego rodzaju operacje 
są konieczne, w sposób zapewniający 
spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej tworzącej trwałe 
i godne miejsca pracy, której priorytetem 
jest łagodzenie wszelkich wstrząsów 
społeczno-gospodarczych wynikających z 
transformacji i która jest spójna z 
przejściem na neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. i z celami 
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Europejskiego Zielonego Ładu, zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
celami zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że 
nikt nie zostanie pozostawiony w tyle. 
Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
krajowego programu FST, który ma 
zostać zatwierdzony przez Komisję.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych 
w przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było jak najbardziej zorientowane na 
rezultaty, Komisja powinna mieć 
możliwość – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – stosowania korekt 
finansowych w przypadku wyników 
poważnie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST. Komisja 
powinna monitorować regiony, w których 
wykorzystanie zasobów FST daje niższe 
wyniki, i zapewnić im dalsze wsparcie, aby 
żadnego z nich nie pozostawić samemu 
sobie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów w ich 
transformacji gospodarczej i społecznej 
oraz transformacji rynku pracy w trakcie 
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przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz szczególne 
wyzwania stojące przed terytoriami 
najmniej uprzywilejowanymi, a także 
ograniczone zasoby finansowe państw 
członkowskich i terytoriów, z jednej 
strony, jak również konieczność spójnego 
wdrażania ram obejmujących kilka 
unijnych funduszy w ramach zarządzania 
dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia grupom osób i terytoriom, które 
wymagają dodatkowego wsparcia, aby do 
2050 r. dokonać w Unii transformacji w 
kierunku opartej na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędnej 
i efektywnej energetycznie oraz neutralnej 
dla klimatu gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby przekształcić wyzwania 
towarzyszące transformacji w szanse, a 
jednocześnie przyczynić się do rozwoju 
europejskiego modelu społecznego z 
myślą o obecnych i przyszłych 
pokoleniach oraz do walki z 
nierównościami.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji następującego 
celu szczegółowego:

umożliwienie regionom, podmiotom 
lokalnym i obywatelom podjęcia wyzwań i 
skorzystania z możliwości – społecznych, 
związanych z rynkiem pracy, 
gospodarczych i środowiskowych – 
towarzyszących transformacji w kierunku 
gospodarki i społeczeństwa neutralnych 
dla klimatu, zgodnie z celem ograniczenia 
globalnego wzrostu temperatury do 
znacznie poniżej 2 °C, przy jednoczesnym 
kontynuowaniu wysiłków na rzecz 
ograniczenia wzrostu do 1,5 °C oraz 
dopilnowaniu, by terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji zwiększyły 
przejrzystość i bezpieczeństwo z myślą o 
społecznościach, pracownikach, 
przemyśle i inwestorach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na państwa 
członkowskie polegające na paliwach 
kopalnych, przy poszanowaniu i 
wspieraniu nadrzędnych celów 
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Europejskiego Zielonego Ładu i 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
sprostać wyzwaniom związanym z 
klimatem i środowiskiem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia bez pomocy. FST wspiera 
działania określone w art. 4 ust. 2 do lit. 
c), a dostęp zależy od zobowiązania 
państwa członkowskiego do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 10 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym. Finansowanie z FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla środków 
przydzielanych na inne fundusze WRF.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Minimalny udział w wysokości 0,35 % 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 10 decyzję w 
sprawie rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy
1. Działania, o których mowa w art. 2 
[rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
odbudowy], wdraża się w ramach FST 
w kwocie 30 mld EUR w cenach bieżących 
z kwoty, o której mowa w [art. 3 ust. 2 
lit. a) ppkt (vi)] tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego [art. 4 ust. 3, 4 i 8].
Kwotę tę uznaje się za obejmującą inne 
zasoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, i stanowi ona 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. 
Środki te udostępnia się na zobowiązania 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
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– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ponadto udostępnia się kwotę 
15 600 000 EUR według cen bieżących na 
wydatki administracyjne z zasobów, 
o których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu.
2. 0,35 % kwoty, o której mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy, przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
3. Roczny podział kwoty, o której 
mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.
4. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 
ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady 
dotyczące anulowania zobowiązań, 
określone w tytule VII rozdział IV ... 
[rozporządzenia (UE) – nowe RWP], mają 
zastosowanie do zobowiązań budżetowych 
opierających się na zasobach, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 4 lit. c) 
rozporządzenia finansowego zasobów tych 
nie wykorzystuje się na kolejny program 
ani kolejne działanie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
wyłącznie następujące działania:

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące działania na rzecz 
transformacji, pod warunkiem że 
kwalifikują się one na mocy 
rozporządzenia ... [rozporządzenie w 
sprawie systematyki zrównoważonego 
rozwoju]:
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
wspólnoty energetyczne i spółdzielnie oraz 
podmioty działające w dziedzinie 
innowacji społecznych, prowadzące do 
tworzenia godnych i trwałych miejsc 
pracy, dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w przedsiębiorstwa 
społeczne oraz przyszłościowe i 
zrównoważone sektory, odnawialne źródła 
energii, zazielenianie i budowę zielonej 
infrastruktury, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje o wpływie społecznym, a 
mianowicie inwestycje wspierające rozwój 
przedsiębiorstw mających pozytywny, 
lokalny i wymierny wpływ społeczny i 
środowiskowy;
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w zrównoważone 
działania badawcze i innowacyjne oraz 
wspieranie transferu zaawansowanych 
zielonych i zrównoważonych technologii;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo energię ze źródeł 
odnawialnych, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną, 
w tym ukierunkowane środki 
modernizacyjne w celu rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego i złych 
warunków mieszkaniowych, i energię ze 
źródeł odnawialnych, a także we 
wdrażanie inteligentnych, efektywnych 
energetycznie, lokalnych, multimodalnych 
i przyjaznych dla środowiska środków 
transportu, aby ograniczyć emisje z 
wszystkich rodzajów transportu;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności ukierunkowane 
na mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa;



PE648.609v04-00 164/357 RR\1210220PL.docx

PL

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego 
poszanowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

g) inwestycje w promowanie 
nietoksycznej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, również biogospodarki, w 
tym poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

skreśla się

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

skreśla się

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

skreśla się

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. skreśla się

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
inwestycje społeczne, w tym inwestycje 
wspomagające wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zapewniające 
dostępność dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób 
najbardziej potrzebujących i ich udział, w 
szczególności przez:
a) mikrofinansowanie, finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę 
społeczną;
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b) innowacje społeczne, 
infrastrukturę społeczną i infrastrukturę 
dla społeczności lokalnych, taką jak 
ośrodki społecznościowe i wolontariackie;
c) placówki kształcenia i szkolenia;
d) energooszczędne mieszkania 
socjalne, które przyczyniają się do 
zwalczania ubóstwa energetycznego, i 
rozwiązania zgodne z zasadą „po pierwsze 
mieszkanie” dla osób zagrożonych 
bezdomnością lub jej doświadczających;
e) wysokiej jakości, zrównoważoną i 
przystępną cenowo infrastrukturę 
socjalną i ochrony zdrowia oraz usługi 
opieki zdrowotnej i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie zdrowia;
f) działalność kulturalną i związaną z 
dziedzictwem kulturowym o celu 
społecznym;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
ukierunkowane na pracowników i osoby 
poszukujące pracy inwestycje w:
a) podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
nie tylko obecnych i byłych pracowników 
zatrudnionych w przemyśle paliw 
kopalnych, lecz wszystkich osób spoza 
rynku pracy, w tym osób długotrwale 
bezrobotnych, osób poszukujących 
pierwszej pracy oraz ludzi młodych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą 
się (młodzież NEET);
b) aktywną politykę rynku pracy i 
strategie nabywania umiejętności 
ukierunkowane na przyszłościowe sektory 
i zatrudnienie, a także 
zindywidualizowaną i ukierunkowaną na 
ludzi pomoc w poszukiwaniu pracy oraz 
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doradztwo i usługi wsparcia dla osób 
poszukujących pracy;
c) tymczasowe środki wspierania 
dochodów i środki ochrony socjalnej dla 
pracowników najbardziej bezpośrednio 
odczuwających skutki transformacji, w 
stosownych przypadkach ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa pracujących. 
Środki te stanowiłyby jedynie 
uzupełnienie krajowych sieci 
bezpieczeństwa tam, gdzie to konieczne;
d) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy i społeczno-
gospodarczą integrację osób i 
społeczności.

 [Art. 2b lit. a)–d) odpowiada lit. h)–j) we wniosku Komisji z następującymi zmianami, które 
zaznaczono wytłuszczonym drukiem i podkreśleniem:

h) podnoszenie i zmianę kwalifikacji nie tylko obecnych i byłych pracowników 
zatrudnionych w przemyśle paliw kopalnych, lecz wszystkich osób spoza rynku pracy, w tym 
osób długotrwale bezrobotnych, osób poszukujących pierwszej pracy oraz ludzi młodych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się (młodzież NEET);

i) aktywną politykę rynku pracy i strategie nabywania umiejętności ukierunkowane na 
przyszłościowe sektory i zatrudnienie, a także pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy;

ia) tymczasowe środki wspierania dochodów i środki ochrony socjalnej dla 
pracowników najbardziej bezpośrednio odczuwających skutki transformacji, w stosownych 
przypadkach ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa pracujących. Środki te stanowiłyby 
jedynie uzupełnienie krajowych sieci bezpieczeństwa tam, gdzie to konieczne;

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy i społeczno-gospodarczą integrację 
osób i społeczności.]

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
pomoc techniczną w odniesieniu do 
komponentów inwestycyjnych, o których 
mowa w ust. 2, 2a i 2b.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

2d. Oprócz tego FST może wspierać, 
na obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz w myśl unijnych zasad 
pomocy państwa określonych w art. 107 i 
108 TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) oraz poddane 
dodatkowej kontroli w celu sprawdzenia 
ich zgodności z Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także że prowadzą one do 
tworzenia trwałego zatrudnienia o 
wysokiej jakości i do lepszego włączenia 
społecznego. Takie inwestycje kwalifikują 
się do wsparcia tylko wówczas, gdy są 
niezbędne do wdrożenia terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji i nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 

2e. FST może również wspierać 
inwestycje w celu osiągnięcia redukcji 
emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, pod warunkiem 
że inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
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wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, nie utrzymują 
zależności od paliw kopalnych oraz 
powinny być zrównoważone pod względem 
społecznym i środowiskowym.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2f. W ramach budżetowania i 
programowania działań FST dąży do 
zapewnienia wsparcia w równych 
częściach każdemu z trzech komponentów 
inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2, 
2a i 2b. Zasada równego udziału może 
zostać dostosowana według uznania 
regionów, przy czym należy przestrzegać 
wyważonego podejścia do różnych 
komponentów inwestycyjnych. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, 
pośredniego między węglem a energią 
ekologiczną;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do działań określonych w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b) stosuje się również 
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szczególne wyłączenia określone w 
[EFS+].

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, oraz gdy planowane działania są 
zgodne z wymogami planowania 
określonymi w art. 4 ust. 2 lit. f) i z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz w razie potrzeby środki przesunięte 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Udział EFS+ w łącznych 
przesuniętych środkach nie przekracza 
20 %.

Poprawka 51
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, przy pełnym poszanowaniu 
zasady partnerstwa i wspólnie z 
właściwymi lokalnymi i regionalnymi 
organami danych terytoriów, a także z 
partnerami społecznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotami lokalnymi, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 868/ 
201417 albo części tych regionów, zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku II. 
Terytoria te powinny stanowić obszary 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami gospodarczymi, dotyczącymi 
rynku pracy i społecznymi transformacji, a 
także w odniesieniu do pośrednio 
powiązanych gałęzi przemysłu, takich jak 
dostawcy i usługodawcy, w szczególności 
pod względem dostosowania 
pracowników, potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania profili zatrudnienia w 
związku ze zmianą rynku pracy na tych 
terytoriach lub spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów cieplarnianych 
oraz terytoriów z sektorami, w przypadku 
których przejście na neutralność emisyjną 
ma bezpośredni wpływ na końcowe 
produkty przemysłowe.

__________________ __________________



PE648.609v04-00 172/357 RR\1210220PL.docx

PL

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu najpóźniej do 2050 r., w tym 
prawnie wiążące terminy głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu, w 
celu wycofania węgla, innych paliw 
kopalnych i dopłat do paliw kopalnych na 
danym terytorium i w ramach czasowych 
zgodnych z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 
i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 
z FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria lub sektory wskazano jako 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami procesu transformacji, o którym 
mowa w lit. a) zgodnie z ust. 1;

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, dla rynku 
pracy, gospodarczymi i środowiskowymi 
oraz z dodatkowymi korzyściami, w 
szczególności pod względem zdrowia i 
dobrostanu, przejścia na gospodarkę 
opartą na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobo- i energooszczędną, o 
obiegu zamkniętym i neutralną dla 
klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, 
które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone, a 
także potencjalnie tworzonych miejsc 
pracy, potrzeb w zakresie nowych 
umiejętności i innych skutków 
społecznych wynikających z zielonej 
gospodarki; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z przejściem do 
neutralności emisyjnej, odchodzeniem od 
stosowania paliw kopalnych oraz 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, oraz wyzwania związane z 
ubóstwem energetycznym;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w podejmowanie 
wyzwań społecznych, związanych z 
rynkiem pracy, gospodarczych i 
środowiskowych oraz możliwości, jakie 
niesie ze sobą przejście na opartą na 
zasobach odnawialnych, wysoce zasobo- i 
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energooszczędną i neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, wraz ze 
szczegółowym wykazem planowanych 
działań, z poszanowaniem zasady 
wyważonego podziału między trzy 
komponenty inwestycyjne, o których 
mowa w art. 4 ust. 2, 2a i 2b.;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi, terytorialnymi, 
międzyregionalnymi lub transgranicznymi 
strategiami i planami, innymi funduszami 
unijnymi, takimi jak [EFS+], EFRR i 
EFG, krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, powiązanymi 
strategiami unijnymi (Europejskim 
Zielonym Ładem i Europejskim filarem 
praw socjalnych) oraz celami ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) szczegółowy wykaz poszczególnych 
partnerów i zainteresowanych stron, z 
którymi przeprowadzono konsultacje, 
reprezentujących osoby mieszkające na 
danym terytorium;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis narzędzi i mechanizmów 
zarządzania obejmujących umowę o 
partnerstwie i sposób, w jaki 
zainteresowane władze lokalne i 
regionalne oraz podmioty lokalne były 
zaangażowane w organizację i wdrażanie 
partnerstwa, planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
sprawie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014);

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis sposobu przeprowadzania 
konsultacji publicznych poprzedzających 
przygotowanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji oraz sposobu, 
w jaki wynik tych konsultacji został wzięty 
pod uwagę;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) ocenę możliwości transformacji 
dla odnośnych terytoriów i ich 
mieszkańców, wraz z opisem rodzaju 
planowanych operacji, w tym polityki w 
zakresie rynku pracy i umiejętności 
niezbędnych do odgrywania aktywnej roli 
w promowaniu i wspieraniu zatrudnienia i 
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tworzenia miejsc pracy, a także ich 
spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków społecznych, gospodarczych, w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
i środowiskowych transformacji oraz w 
przekształcanie wyzwań związanych z 
transformacją w możliwości dla regionu i 
jego mieszkańców;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji jest udzielane 
przedsiębiorstwom innym niż MŚP: 
wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy; lub gdy 
istnieje pilna potrzeba przekwalifikowania 
pracowników i osób poszukujących pracy, 
a inne finansowanie nie jest dostępne;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na opartą na odnawialnych 
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klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

źródłach energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy i 
ukierunkowane na zrównoważony rozwój 
społeczny;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności 
z innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych na terytorium 
objętym planem;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) jasny opis roli, jakiej oczekuje się 
od administracji publicznej i agencji 
publicznych w zakresie wspierania 
realizacji planów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, Europejskim Zielonym Ładem, 
Europejskim filarem praw socjalnych oraz 
z zobowiązaniami Unii w ramach 
porozumienia paryskiego i celami 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

skreśla się

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
związaną z paliwami kopalnymi i 
stwarzają możliwość dalszego 
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wzmacniania gospodarek lokalnych i 
krótkich szlaków gospodarczych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł stosuje się w 
pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi 
przepisami o ochronie danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia 
(UE) .../... [nowe RWP].

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie i przeprowadza 
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określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

konsultacje z zainteresowanymi stronami 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 
25 %),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
i wykorzystania energii z węgla 
kamiennego i brunatnego, łupków 
bitumicznych i torfu (waga 25 %),

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych b) wysokość alokacji uzyskanych 
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w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 8 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opis procesu transformacji 
i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które będą najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami

1. Opis procesu transformacji i 
wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które potrzebują 
wsparcia, aby osiągnąć transformację w 
kierunku neutralności klimatycznej

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
takiej jak wydobycie węgla kamiennego 
i brunatnego lub wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zgodnie z celami krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu oraz innych 
istniejących planów transformacji, 
zawierający harmonogram zaprzestania lub 
ograniczenia działalności związanej z 
paliwami kopalnymi do 2050 r. i w 
ramach czasowych zgodnych z celem 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
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przemysłowej;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie 
z przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

1.2. Wskazanie terytoriów, sektorów, 
społeczności i grup osób je 
zamieszkujących, które najbardziej 
potrzebują odpowiedniego wsparcia, aby 
przekształcić wyzwanie w szanse dla tych 
osób, oraz uzasadnienie tego wyboru za 
pomocą odpowiednich szacunków 
dotyczących wpływu na gospodarkę i 
zatrudnienie opartych na informacjach 
zawartych w sekcji 1.1

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych 
z transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją w przypadku 
każdego ze wskazanych terytoriów

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena wyzwań i możliwości 
gospodarczych, społecznych, sektorowych 
i terytorialnych związanych z przejściem 
na opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– upadające sektory, w przypadku 
których spodziewane jest zaprzestanie lub 
znaczne ograniczenie działalności 
w związku z transformacją, w tym 
odpowiedni harmonogram;

– upadające sektory oraz sektory, w 
których spodziewany jest upadek zgodnie z 
nadrzędnymi celami Europejskiego 
Zielonego Ładu, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku z 
transformacją, w tym odpowiedni 
harmonogram;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– szacunki dotyczące utraty miejsc 
pracy oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności;

– szacunki dotyczące utraty miejsc 
pracy oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, umiejętności i 
szkoleń oraz rodzaje planowanego 
wsparcia i polityki, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności 
w poszczególnych sektorach i branżach w 
celu dostosowania się do wymaganych 
zmian;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potencjał dywersyfikacji 
gospodarczej i możliwości rozwoju.

– potencjał dywersyfikacji 
gospodarczej i możliwości rozwoju dla 
terytoriów i ich mieszkańców w innych 
potencjalnych istniejących lub nowych 
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zrównoważonych sektorach i 
przedsiębiorstwach;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekiwany wpływ na poszczególne 
kategorie miejscowej ludności ze względu 
na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu opartej 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, neutralnej 
klimatycznie gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozwój musi odpowiadać na 
wyzwania związane z transformacją; 

– Rozwój musi odpowiadać na 
wyzwania i możliwości związane z 
transformacją;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST.

– Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST, w tym w odniesieniu do 
wszystkich mieszkańców odnośnych 
regionów.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 2 
a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cele i rezultaty, których 
osiągnięcie jest spodziewane w 
odniesieniu do lokalnej gospodarki.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e) – tabela – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Inne regionalne lub krajowe plany 
rozwoju.

– Inne regionalne, krajowe, 
terytorialne, międzyregionalne lub 
transgraniczne strategie i plany, inne 
fundusze unijne, takie jak [EFS+], EFRR 
i EFG, krajowe plany w dziedzinie energii 
i klimatu oraz powiązane strategie unijne 
(Europejski Zielony Ład i Europejski filar 
praw socjalnych), a także cele ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e) – tabela – tiret 3a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Szczegółowy wykaz poszczególnych 
partnerów i zainteresowanych stron, z 
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którymi przeprowadzono konsultacje, 
reprezentujących osoby mieszkające na 
danym terytorium;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 
transformacji klimatycznej

– rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w towarzyszenie 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralności emisyjnej i aktywne 
wspieranie jej.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) – tabela – akapit 
1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy

– wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych, 
trwałych i godnych miejsc pracy, lub gdy 
istnieje pilna potrzeba przekwalifikowania 
pracowników, w tym osób poszukujących 
pracy, a inne finansowanie nie jest 
dostępne.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i) – tabela – akapit 
1 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy

– wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
doprowadzą do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne ze względu na dostosowanie, 
przekształcenie lub utratę odnośnych 
miejsc pracy oraz ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój społeczny.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji), innymi 
instrumentami finansowymi (Fundusz 
Modernizacyjny Unijnego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji) oraz innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych

– synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji), innymi 
instrumentami finansowymi (Fundusz 
Modernizacyjny Unijnego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji) oraz innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych i 
koniecznemu wspieraniu mieszkańców 
odnośnych regionów, w szczególności 
pracowników, w tym osób poszukujących 
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pracy;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j) – tabela – tiret 1a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opis roli, jakiej oczekuje się od 
administracji publicznej i agencji 
publicznych w zakresie wspierania 
realizacji planów.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zasady dotyczące zaangażowania 
partnerów w przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji;

– Zasady dotyczące aktywnego 
udziału partnerów, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania w sprawie 
partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014), w tym organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych i 
innych kluczowych przedstawicieli i 
zainteresowanych stron reprezentujących 
mieszkańców odnośnych regionów, w 
szczególności pracowników i osoby 
poszukujące pracy, w przygotowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, w tym w decydowaniu, które 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
mają być zaangażowane, w jaki sposób 
mają być prowadzone konsultacje z 
przedstawicielami społeczności i jak 
aktywnie angażować ich w proces 
programowania. Konsultacje i 
zaangażowanie powinny mieć miejsce 
przed opracowaniem dokumentów 
programowych, w trakcie ich 
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opracowywania i po jego zakończeniu;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wynik konsultacji publicznych. – Wynik konsultacji publicznych 
zgodnie z europejskim kodeksem 
postępowania w sprawie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014) oraz opis sposobu 
przeprowadzenia konsultacji i sposobu, w 
jaki wynik tych konsultacji został wzięty 
pod uwagę w planie.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny, w tym wskaźniki 
służące ocenie, czy plan jest w stanie 
zapewnić osiągnięcie jego celów

– Planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny, w tym wskaźniki 
służące ocenie, czy plan jest w stanie 
zapewnić osiągnięcie jego celów, 
stopniowe wycofywanie działalności 
związanych z paliwami kopalnymi w 
odnośnych regionach, liczba nowych, 
trwałych i godnych miejsc pracy oraz 
możliwe do stworzenia szanse w dziedzinie 
zatrudnienia i spodziewane wyniki 
społeczne, takie jak zmniejszenie 
skrajnego ubóstwa.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – tabela
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
sprawie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014)

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – kolumna 1 – po „RCO 209” (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku regionu NUTS 3 
realizującego plany sprawiedliwej 
transformacji, regionalny rozwój 
społeczny;
RCO 301 – inwestycje w 
mikrofinansowanie, finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
gospodarkę społeczną;
RCO 302 – placówki kształcenia i 
szkolenia;
RCO 303 – inwestycje w energooszczędne 
mieszkania socjalne, które przyczyniają 
się do zwalczania ubóstwa 
energetycznego, i rozwiązania zgodne z 
zasadą „po pierwsze mieszkanie” dla osób 
zagrożonych bezdomnością lub jej 
doświadczających;
RCO 304 – wysokiej jakości, 
zrównoważona i przystępna cenowo 
infrastruktura socjalna i ochrony zdrowia 
oraz usługi opieki zdrowotnej i 
innowacyjne rozwiązania w zakresie 
zdrowia, w tym usługi zdrowotne i nowe 
modele opieki;
RCO 305 – innowacje społeczne, w tym 
innowacyjne rozwiązania i programy 
społeczne mające na celu promowanie 
rezultatów i zmian społecznych w 
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poszczególnych dziedzinach;
RCO 306 – działalność kulturalna i 
związana z dziedzictwem kulturowym o 
celu społecznym;
RCO 307 – infrastruktura dla 
społeczności lokalnych, taka jak ośrodki 
społecznościowe i wolontariackie;
RCO 308 – włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych i poprawa dostępności 
dla takich osób.
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Alexandr Vondra

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest pierwszym filarem mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i uznaje się, że jest on niezbędny do udanego przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu. Komisja zamierza dopilnować, by „nikt nie pozostał w 
tyle”, ale wniosek dotyczący JTF nie zapewnia spełnienia tej obietnicy. 

Po pierwsze, budżet FST w wysokości 7,5 mld EUR jest niewystarczający do zaspokojenia 
przewidzianych potrzeb, które w pewnych państwach członkowskich szacuje się na setki 
miliardów euro do 2050 r. W związku z tym uważam, że FST należy zasilić dodatkowymi 
środkami, a kwestia ta musi zostać omówiona podczas trwających negocjacji w sprawie 
kolejnych wieloletnich ram finansowych.  

Po drugie, Komisja proponuje uzupełnienie brakujących zasobów poprzez obowiązkowe 
przesunięcie środków z EFRR i EFS +. Moim zdaniem spowoduje to odebranie funduszy 
przeznaczonych na realizację innych ważnych celów i powinno mieć miejsce wyłącznie na 
zasadzie dobrowolności i według uznania państw członkowskich, które mogą najlepiej ocenić 
swoje potrzeby inwestycyjne.

Po trzecie, należy zmienić priorytety wydatków z FST, aby zmaksymalizować jego 
oddziaływanie. Przejście UE na gospodarkę niskoemisyjną uderzy w pierwszej kolejności i 
najmocniej w unijne regiony zależne od węgla kamiennego i brunatnego. W związku z tym 
znaczne zasoby JTF należy zainwestować w państwach członkowskich i regionach, które są w 
pełni lub w dużym stopniu zależne od węgla kamiennego i brunatnego i w których skutki 
gospodarcze i społeczne przejścia na zrównoważoność będą najbardziej widoczne.  

Aby ułatwić transformację klimatyczną w państwach członkowskich:

- należy zezwolić na inwestycje w gaz, jeżeli przyczyniają się one do znacznego 
ograniczenia emisji, ponieważ gaz należy uznać za przejściowe źródło energii;

- nie należy dyskryminować dużych przedsiębiorstw, ponieważ zapewniają one 
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inwestycje na większą skalę, przy czym naturalnie należy też wspierać MŚP i powstające 
przedsiębiorstwa; oraz 

- należy wspierać nowe technologie, jeżeli są wystarczająco dopracowane, aby można 
je było zastosować i aby FST mógł przynieść rzeczywiste zmiany w perspektywie 
krótkoterminowej.

Mając na względzie aktualny, szerszy kontekst polityczny – w tym prawdopodobieństwo 
obniżenia zdolności inwestycyjnej w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 – 
uważam, że UE może nie być gotowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 175 ustęp trzeci,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 175 oraz art. 322 ust. 1 lit. a),

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego, zwłaszcza celu 
określonego w jego art. 2, i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach zrównoważonych pod względem 
środowiskowym i społecznym. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
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(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną 
absorpcją.

określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
wspierania terytoriów Unii i ich 
mieszkańców, zwłaszcza znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, w stawianiu 
czoła wyzwaniom gospodarczym i 
społecznym związanym z przejściem na 
neutralną dla klimatu, zrównoważoną pod 
względem środowiskowym, zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2050 r., w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych kompensuje się ich 
równoważną absorpcją, a także chroni się i 
wzmacnia kapitał naturalny Unii oraz 
zdrowie i dobrostan mieszkańców.

_________________ _________________
11  COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11  COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12  COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12  COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną pod względem 
środowiskowym, zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym stanowi jeden 
z najważniejszych celów politycznych Unii 
i będzie wymagać znacznych dodatkowych 
inwestycji. W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada 
Europejska zatwierdziła cel, którym jest 
osiągnięcie do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, jako sposób na wkład w 
osiągnięcie celów porozumienia 
paryskiego. Chociaż środki podejmowane 
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i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

w walce ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniosą ogólne korzyści w 
długim okresie, to w średnim okresie 
postawią wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, ponieważ 
nie wszystkie osoby, terytoria i państwa 
członkowskie rozpoczną transformację z 
tego samego poziomu wyjściowego i nie 
wszystkie będą dysponować taką samą 
zdolnością do reagowania. Gospodarki 
niektórych z nich są bardziej rozwinięte, 
podczas gdy skutki społeczne 
i gospodarcze transformacji będą większe 
w przypadku tych regionów, których 
gospodarka opiera się w dużej mierze na 
paliwach kopalnych (zwłaszcza węglu 
kamiennym i brunatnym, torfie lub łupkach 
bitumicznych) lub gałęziach przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być ukierunkowana na ludzi i 
sprawiedliwa, sprzyjać włączeniu 
społecznemu i być społecznie 
akceptowalna dla wszystkich, musi 
zmniejszać nierówności i nie może 
pozostawiać nikogo samemu sobie. 
Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty, aby uniknąć skutków 
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negatywnych, a gdy jest to niemożliwe, 
złagodzić je oraz stwarzać nowe 
możliwości dla osób i obszarów 
najbardziej dotkniętych transformacją. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przejście na gospodarkę neutralną 
pod względem emisji dwutlenku węgla jest 
również szansą na stworzenie większej 
liczby miejsc pracy. Według corocznego 
przeglądu zatrudnienia i sytuacji 
społecznej w Europie z 2019 r., 
przygotowanego przez Komisję, przejście 
na gospodarkę neutralną pod względem 
emisji dwutlenku węgla zwiększy liczbę 
dostępnych stanowisk pracy. Oczekuje się, 
że do 2030 r. dzięki transformacji w Unii 
powstanie dodatkowe 1,2 mln miejsc 
pracy, oprócz 12 mln nowych stanowisk 
już oczekiwanych. Według Komisji 
przejście to może złagodzić bieżącą 
polaryzację pracy wynikającą z 
automatyzacji i cyfryzacji poprzez 
tworzenie miejsc pracy również w środku 
skali płac i dystrybucji umiejętności, 
szczególnie w budownictwie i produkcji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Z uwagi na obecne gospodarcze i 
społeczne skutki pandemii COVID-19 w 
państwach członkowskich niezbędne są 
skuteczniejsze instrumenty polityki 
spójności i poluzowanie budżetu Unii. 
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Państwa członkowskie powinny mieć 
swobodę przekierowywania środków 
między funduszami, pozycjami wydatków i 
priorytetami zgodnie z własnymi 
potrzebami gospodarczymi i społecznymi, 
niezależnie od celów koncentracji 
tematycznej i uwarunkowań 
makroekonomicznych lub politycznych w 
Unii.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027. 
Powinien on wspierać osoby i terytoria w 
łagodzeniu skutków społecznych, 
środowiskowych i gospodarczych 
związanych z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach klimatycznych, środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych na szczeblu 
regionalnym, również w świetle skutków 
kryzysu związanego z COVID-19.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
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polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji 
poprzez finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

polityki spójności. Celem FST jest 
wspieranie działań na rzecz sprawiedliwej 
i udanej transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu oraz 
uniknięcie, a jeśli to będzie niemożliwe, 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej i 
środowiskowej poprzez wspieranie osób i 
terytoriów najbardziej dotkniętych 
skutkami transformacji, zwłaszcza 
pracowników, których dotyczy to 
bezpośrednio, i poprzez zapewnianie im 
nowych szans. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do ułatwienia 
transformacji i łagodzenia jej skutków 
poprzez tworzenie możliwości trwałego 
zatrudnienia, łagodzenie negatywnego 
oddziaływania na zatrudnienie i 
niekorzystnych konsekwencji społecznych, 
które mogłyby prowadzić do wyludniania 
się regionów, oraz poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki za pomocą bezpośredniego 
wspierania działań zrównoważonych pod 
względem środowiskowym i społecznym. 
Znajduje to odzwierciedlenie w celu 
szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Rozmiar FST powinien być 
współmierny do potrzeb sprawiedliwej 
transformacji klimatycznej i 
środowiskowej. Wszystkim państwom 
członkowskim należy zapewnić środki 
finansowe na wspieranie transformacji ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów 
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wydobycia węgla, na których nadal 
prowadzi się wydobycie, a także obszarów, 
na których zachodzą istotne zmiany 
strukturalne w wyniku stopniowego 
wycofywania działalności wydobywczej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki oraz przyspieszeniu 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu najpóźniej do 2050 r. Środki 
z własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający i dodatkowy w stosunku do 
inwestycji koniecznych do osiągnięcia 
ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 40 
% wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”) i 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus („EFS +”), jeżeli zdecydują o tym 
państwa członkowskie, przyczynią się do 
osiągnięcia tego celu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6a) Same zasoby z FST nie mogą 
zapewnić przejścia na neutralność 
klimatyczną. Pozostałe dwa filary 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewnią dodatkowy zestaw środków i 
możliwości finansowania, obok FST, w 
celu ułatwienia i przyspieszenia 
transformacji najbardziej dotkniętych 
regionów. Specjalny system sprawiedliwej 
transformacji w ramach InvestEU będzie 
przyciągać inwestycje prywatne, które 
przynoszą korzyści regionom dotkniętym 
transformacją i pomagają ich 
gospodarkom w znajdowaniu nowych 
źródeł wzrostu, takich jak projekty na 
rzecz dekarbonizacji, dywersyfikacji 
gospodarki regionów oraz infrastruktury 
energetycznej, transportowej i społecznej. 
Instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego zapewniany przez Europejski 
Bank Inwestycyjny wspierany budżetem 
Unii będzie wykorzystywany na potrzeby 
dotowanych pożyczek dla sektora 
publicznego, na przykład na inwestycje w 
infrastrukturę energetyczną i 
transportową, sieci ciepłownicze oraz 
renowację lub izolację budynków.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Sprawiedliwa transformacja 
obejmuje również wspieranie osób 
najsilniej odczuwających skutki zmiany 
klimatu. Zmieniający się klimat będzie 
miał nieproporcjonalnie duży wpływ na 
niektóre regiony i społeczności, którym w 
duchu solidarności europejskiej trzeba 
zapewnić wsparcie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny stanowić 
uzupełnienie zasobów dostępnych w 
ramach polityki spójności, z zastrzeżeniem 
innych celów polityki spójności i środków 
finansowych zaplanowanych na inne cele 
w ramach EFRR i EFS+.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla 
wszystkich państw członkowskich. Będzie 
ono szczególnie trudne w przypadku 
państw członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian.FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Transformacja klimatyczna i 
środowiskowa jest wyzwaniem dla 
wszystkich państw członkowskich, ale 
stworzy też nowe możliwości w 
perspektywie długoterminowej. Będzie 
ona szczególnie trudna dla państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na stałych 
paliwach kopalnych, a także na 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Te rodzaje działalności 
trzeba będzie stopniowo wycofać albo 
dostosować z powodu transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw bezpiecznej energii 
ze źródeł odnawialnych po przystępnych 
cenach. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria i jasne warunki.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają społeczności, 
pracowników i lokalne gospodarki i są 
zrównoważone w średnim i długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu i Europejskiego 
filaru praw socjalnych. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną  pod względem 
środowiskowym, zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Inwestycje w przejściowe 
źródła energii takie jak gaz ziemny 
powinny kwalifikować się do wsparcia, 
jeśli takie inwestycje prowadzą do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i umożliwiają 
wykorzystywanie gazu ze źródeł 
odnawialnych jako zrównoważonego 
rozwiązania alternatywnego. Ponadto 
powinny one być zgodne z 
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prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/85212a, 
chyba że państwo członkowskie uzasadni 
w terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, że wspieranie ich jest 
konieczne i że są one spójne z unijnym 
celem neutralności klimatycznej. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności w terminie 
zgodnym z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego 
i z odpowiednim zmniejszaniem poziomu 
zatrudnienia. W przypadku transformacji 
sektorów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
i energii do 2030 r. i dążeniem do 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić walce z ubóstwem 
energetycznym, działaniom stymulującym 
wdrażanie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, w tym 
opartych na sztucznej inteligencji, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne transformacji 
klimatycznej i środowiskowej 
oraz przyczyniają się do znacznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i wykorzystania zasobów naturalnych. 
Inwestycje w biogospodarkę o obiegu 
zamkniętym opartą na zrównoważonych 
źródłach oraz w odbudowę 
zdegradowanych ekosystemów mają 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Takie inwestycje są kosztowne, a wszystkie 
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państwa członkowskie powinny 
kwalifikować się do wsparcia niezależnie 
od zdolności finansowej. 

_________________ _________________
12a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020 r., s. 13).

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien wspierać działania i 
wdrażanie technologii, które są rentowne 
w perspektywie długoterminowej i które – 
po początkowym zwiększeniu skali – nie 
będą zależeć od dotacji. Wspierane 
działania nie powinny utrudniać rozwoju i 
stosowania niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych ani prowadzić do 
uzależnienia od aktywów niezgodnych ze 
względu na ich cykl życia z celami 
neutralności klimatycznej i celami 
środowiskowymi.

Uzasadnienie

Dostosowanie do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju uzgodnionej przez 
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trzy instytucje Unii wspiera spójność polityk, w tym w obszarze klimatu i środowiska, oraz 
wydatków z budżetu UE. Unijna systematyka zapewnia podstawowe ramy odniesienia dla 
oceny zrównoważonego charakteru inwestycji. FST nie powinien wspierać działalności 
sprzecznej z celami klimatycznymi lub środowiskowymi Zielonego Ładu.

Poprawka 18

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 osób, które 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej i środowiskowej, FST 
powinien również obejmować podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji pracowników 
dotkniętych skutkami transformacji, osób 
samozatrudnionych i bezrobotnych, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
możliwości, a także udzielanie wszystkim 
kategoriom osób poszukujących pracy 
aktywnej i spersonalizowanej pomocy w 
poszukiwaniu pracy i ich aktywną 
integrację w społeczeństwie, przy 
jednoczesnym poszanowaniu równości 
płci i zapewnianiu równowagi płci.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) FST ma do odegrania ważną rolę 
w łagodzeniu skutków społecznych 
wykraczających poza gospodarkę i nie 
powinien być zwykłym instrumentem 
inwestycyjnym dla przedsiębiorstw. 
Transformacja w kierunku neutralności 
klimatycznej może stawiać wymagania 
przed dotkniętymi nią regionami i ich 
mieszkańcami. Zagrożenia obejmują nie 
tylko utratę miejsc pracy, ale także utratę 
lokalnych podatków dochodowych, 
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migrację pracowników i pozostawienie 
samym sobie osób młodych i starszych; 
mogą też wiązać się z zaprzestaniem 
świadczenia niektórych usług, w 
szczególności dla górników pracujących w 
kopalniach węgla. Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną, aby 
zagwarantować wysoki poziom usług dla 
ludności zamieszkującej obszary dotknięte 
transformacją i zrównoważyć utratę 
usług, są zatem kluczowym elementem 
zapewnienia sprawiedliwej społecznie 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia samemu sobie. FST powinien 
w szczególności podjąć działania mające 
na celu zapobieganie recesji i 
zagwarantowanie, że ludność lokalna 
będzie popierać transformację oraz że 
nastąpi poprawa usług świadczonych w 
społeczności lokalnej, jak również 
infrastruktura w zakresie usług 
zdrowotnych i socjalnych oraz demokracji 
lokalnej.

Poprawka 20

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem inwestycji 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 
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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 
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.

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 i nie uzupełniają finansowania 
otrzymywanego na mocy dyrektywy 
2003/87/WE. Wszelkie takie inwestycje 
powinny 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.

__________________ ______________________
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).  

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Unijne zasady pomocy państwa 
muszą być elastyczne, jeśli regiony 
kwalifikujące się do wsparcia mają 
przyciągać inwestycje prywatne. Podczas 
opracowywania nowych wytycznych 
Komisja powinna w związku z tym brać 
pod uwagę także problemy związane ze 
zmianami strukturalnymi w danych 
regionach w celu zapewnienia, by regiony 
te dysponowały wystarczającą 
elastycznością w realizacji swoich 
projektów w sposób korzystny pod 
względem społecznym i ekonomicznym.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Wspieranie z FST inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwa inne 
niż MŚP nie powinno ograniczać się do 
obszarów kwalifikujących się do pomocy 
państwa zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy państwa na mocy art. 
107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. Wręcz 
przeciwnie, zasady pomocy państwa 
powinny umożliwić wszystkim regionom 
otrzymującym pomoc z FST skuteczne 
zwalczanie zagrożenia utratą miejsc pracy 
na wczesnym etapie. Należy to również 
zapewnić przez odpowiednie dostosowanie 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/20141a.
________________
1a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Obszary najbardziej dotknięte 
przejściem na gospodarkę neutralną dla 
klimatu powinny mieć jak najwcześniej 
możliwość aktywnego przeciwdziałania 
powiązanym zmianom strukturalnym. 
Wymaga to dostosowania prawa o pomocy 
państwa, np. w drodze nowych wytycznych 
Komisji na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) 
lub c) TFUE, w celu dopilnowania, by 
pomoc była dopuszczalna na podstawie 
obowiązujących zasad niezależnie od 
statusu regionów objętych pomocą.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez EFRR, EFS+ lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST można uzupełniać dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie 
kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ 
powinny odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
sprawiedliwej transformacji służącej 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
gospodarki. Państwa członkowskie 
powinny zatem przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory i społeczności.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przydziały finansowe z FST 
powinny zależeć od tego, czy państwa 
członkowskie zatwierdziły i wykazały 
zaangażowanie na rzecz osiągnięcia celów 
UE w zakresie neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz przyjęcia długoterminowej 
strategii zgodnej z porozumieniem 
paryskim i zapisanym w nim celem 
dotyczącym temperatury. Jeżeli państwo 
członkowskie nie spełni tych warunków, 
należy zawiesić 50 % jego rocznych 
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przydziałów, do czasu kiedy zatwierdzi i 
wykaże ono zaangażowanie na rzecz 
osiągnięcia wspomnianych celów.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać osoby i terytoria najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami, na 
których to terytoriach i osobach powinno 
koncentrować się wsparcie FST, oraz 
opisać konkretne działania, jakie należy 
podjąć, aby osiągnąć neutralność 
klimatyczną gospodarki, w szczególności 
w zakresie przekształceń lub zamykania 
instalacji związanych z produkcją paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych w ramach czasowych 
zgodnych z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z porozumienia paryskiego. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich szanse i potrzeby inwestycyjne, 
a także wskazać, jakiego rodzaju operacje 
są konieczne, w sposób zapewniający 
spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu 
i zrównoważonej pod względem 
środowiskowym działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
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zostały zatwierdzone przez Komisję. Do 
oceny inwestycji państw członkowskich 
można wykorzystać obszary i priorytety 
inwestycyjne wskazane przez Komisję w 
załączniku D do sprawozdań za 2020 r. 
dotyczących poszczególnych krajów w 
ramach europejskiego semestru.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie osób i terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną pod względem 
środowiskowym, opartą w pełni na 
odnawialnych źródłach energii, w 
wysokim stopniu zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz szczególne 
wyzwania stojące przed osobami i 
terytoriami najmniej uprzywilejowanymi, a 
także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, z 
jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,



RR\1210220PL.docx 215/357 PE648.609v04-00

PL

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia osobom na terytoriach, które 
napotykają różne poważne wyzwania 
społeczno-gospodarcze wynikające ze 
specyfiki państw członkowskich 
przechodzących proces transformacji 
w kierunku osiągnięcia przez UE 
najpóźniej do 2050 r. neutralnej dla 
klimatu, zrównoważonej pod względem 
środowiskowym, zasobo- i 
energooszczędnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz unijnego celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 Artykuł 2

Cel szczegółowy Cel szczegółowy

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji określonego w 
art. 1 ust. 1 pojedynczego celu 
szczegółowego, jakim jest umożliwienie 
regionom i obywatelom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera społeczne, społeczno-
gospodarcze i środowiskowe skutki 
transformacji w dotkniętych nią 
regionach we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą [X] mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym. Finansowanie z FST nie 
może odbywać się kosztem środków 
przydzielanych na pozostałe fundusze 
WRF.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostęp do funduszy 
udostępnianych z FST jest uzależniony od 
zatwierdzenia i wykazania przez państwa 
członkowskie w planach sprawiedliwej 
transformacji zobowiązania do realizacji 
celu Unii, jakim jest neutralność 
klimatyczna, nie później niż do 2050 r., a 
także od przyjęcia długoterminowej 
strategii, o której mowa w art. 15 
rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2018/19991a, 
zgodnie z porozumieniem paryskim.
Jeżeli państwo członkowskie nie spełnia 
warunków określonych w akapicie 
pierwszym, jego roczne przydziały 
zmniejsza się o 50 % do czasu spełnienia 
tych warunków.
W przeglądzie śródokresowym, o którym 
mowa w art. 7 ust. 4, ocenia się, czy 
warunki określone w niniejszym ustępie 
są wystarczające, aby umożliwić sprawne 
przejście na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, o której mowa w art. 1 ust. 1. W 
stosownych przypadkach Komisja 
przyjmuje wniosek ustawodawczy 
zmieniający niniejszy ustęp.
_________________

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST w 
budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł mogą uzyskać uzupełniające 
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wsparcia z EFRR ani EFS+. wsparcie z EFRR lub EFS+ w granicach 
określonych w art. 6 ust. 2.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
wyłącznie następujące działania:

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące działania:

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) produkcyjne i zrównoważone 
inwestycje w przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwa, MŚP i 
przedsiębiorstwa typu start-up, w 
szczególności w sektorach niezbędnych do 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu, o którym mowa w 
art. 1 ust. 1;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie firm, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, aby 
przyczynić się do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości;

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii prowadzące 
do znacznego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, wykorzystania zasobów i 
zużycia energii;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą, bezpieczną i 
zrównoważoną energię, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywne 
gospodarowanie zasobami, efektywność 
energetyczną (w tym system ciepłowniczy), 
energię ze źródeł odnawialnych, 
technologie magazynowania energii i sieci 
energetyczne takie jak inteligentne sieci i 
supersieci;
da) inwestycje w zakresie produkcji, 
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przetwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub spalania gazu, pod 
warunkiem że jest on stosowany jako 
technologia pomostowa zastępująca 
węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf 
lub łupki bitumiczne, wykazuje, że 
zapewnia znaczną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych i powinien umożliwiać 
wykorzystywanie gazu ze źródeł 
odnawialnych na późniejszym etapie; 
Inwestycje te powinny być zgodne z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852, chyba że państwo 
członkowskie należycie uzasadni w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji konieczność wsparcia 
niedostosowanej działalności i wykaże 
spójność tej inwestycji z celem 
neutralności klimatycznej na 2050 r.;
db) ukierunkowane środki 
modernizacyjne na rzecz efektywności 
energetycznej w celu rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego i złych 
warunków mieszkaniowych;
dc) inwestycje ukierunkowane na 
promowanie przesunięcia 
międzygałęziowego w kierunku bardziej 
zrównoważonych rodzajów mobilności;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, łączność 
cyfrową i technologie komunikacyjne, 
które umożliwiają rozwijanie regulacji 
zapotrzebowania z uwzględnieniem 
potrzeby znacznego ograniczenia 
wykorzystania zasobów i zużycia energii;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, a także w odbudowę 
zdegradowanych ekosystemów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 

g) inwestycje w tworzenie i 
wzmacnianie gospodarki o obiegu 
zamkniętym opartej na zrównoważonych 
źródłach, również biogospodarki, w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
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recykling; efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy, 
w tym osób pracujących na własny 
rachunek, w celu zniwelowania niedoboru 
kwalifikacji, które jest niezbędne do 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, o 
której mowa w art. 1 ust. 1;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy z poszanowaniem 
równości płci i zapewnianiem równowagi 
płci, tam gdzie to możliwe;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy z poszanowaniem 
równości płci i zapewnianiem równowagi 
płci, tam gdzie to możliwe;

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną, w tym 
inkubatory i wylęgarnie projektów na 
szczeblu lokalnym i krajowym, zrzeszające 
podmioty finansujące i promotorów 
projektów.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji i nie prowadzą 
do przenoszenia miejsc pracy, kapitału i 
procesów produkcyjnych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego.

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, pod warunkiem 
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Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

że inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, prowadzą do 
znacznego zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych poniżej odpowiednich 
poziomów referencyjnych stosowanych do 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE, nie 
zwiększają zależności od paliw kopalnych 
i są niezbędne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy na danym terytorium. 
Beneficjenci wsparcia z FST nie 
otrzymują na dany projekt żadnych 
dodatkowych środków finansowych z 
innych funduszy na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych lub wszelkiej innej działalności 
związanej z sektorem energii jądrowej;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania stałych paliw kopalnych;

Uzasadnienie

Gaz ziemny stanowi ważne paliwo pomostowe umożliwiające przejście na czyste i 
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zrównoważone źródła energii w gospodarkach opartych w dużym stopniu na węglu. Niemniej 
jednak należy wykazać, że inwestycje te prowadzą do znacznego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji produkcyjnych w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, które 
wiążą się z przenoszeniem miejsc pracy, 
kapitału i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
drugiego.

Uzasadnienie

FST nie powinien prowadzić do przenoszenia działalności gospodarczej.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) inwestycji, które prowadziłyby do 
niezrównoważonego wykorzystania 
biomasy lub wszelkiego wykorzystania 
upraw roślin spożywczych do celów 
produkcji energii;
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) działań lub inwestycji, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem 
długoterminowej nierentowności i 
zależności od dotacji po początkowym 
etapie zwiększania skali;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) działań lub inwestycji, które 
mogłyby wpłynąć negatywnie na rozwój i 
zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych oraz prowadzić do 
uzależnienia od aktywów niezgodnych ze 
względu na ich cykl życia z celem 
neutralności klimatycznej;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ee) działań lub inwestycji, które 
mogłyby wpłynąć negatywnie na rozwój i 
zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych oraz prowadzić do 
uzależnienia od aktywów niezgodnych ze 
względu na ich cykl życia z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi;
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Uzasadnienie

Kwestia spójności prawodawstwa i polityki. Dostosowanie i odniesienie do unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

1. Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane osoby i terytoria, na podstawie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7 i zatwierdzonych przez Komisję jako 
część programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu. Środki są 
przydzielane terytoriom najbardziej 
dotkniętym skutkami przejścia na 
neutralność klimatyczną.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór osób i terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz celem dotyczącym 
temperatury określonym w porozumieniu 
paryskim.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 
Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Jeżeli państwo członkowskie 
postanowi przesunąć środki do FST 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP], łączna wysokość środków z 
EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu 
FST nie może przekroczyć trzykrotności 
kwoty priorytetu lub priorytetów FST.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym i regionalnym procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, o którym mowa w 
art. 1 ust. 1, zgodnego z najnowszą wersją 
krajowego planu w dziedzinie energii 
i klimatu, w tym z harmonogramem 
wycofywania paliw kopalnych zgodnym z 
celem ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 

b) uzasadnienie, dlaczego dane osoby i 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
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i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 
z FST zgodnie z ust. 1;

dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań i szans związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, o której 
mowa w art. 1 ust. 1; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte 
do 2030 r., związane z zaprzestaniem na 
tych terytoriach działalności 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, o 
którym mowa w art. 1 ust. 1;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa i sposób, 
w jaki zainteresowane władze lokalne i 
regionalne oraz podmioty lokalne były 
zaangażowane w organizację i wdrażanie 
partnerstwa, planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, a także wykaz 
istotnych zainteresowanych partnerów, o 
których mowa w ust. 3;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w stosownych przypadkach 
uzasadnienie inwestycji w operacje 
gazowe, które nie są zgodne z kryteriami 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2020/852, w tym wykazanie spójności tych 
inwestycji z neutralnością klimatyczną do 
2050 r.;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP: 
wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw, uzasadnienie konieczności 
udzielenia takiego wsparcia, aby zapewnić 
udany proces transformacji, o którym 
mowa w lit. a), i sprostać wyzwaniom, o 
których mowa w lit. c), oraz dowód na to, 
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pracy; że inwestycje nie doprowadzą do 
przenoszenia miejsc pracy, kapitału czy 
procesów produkcyjnych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy, oraz dowód 
na to, że nie są przyznawane na nie inne 
fundusze dostępne na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
wszyscy właściwi partnerzy zgodnie z art. 
[6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 8 mld EUR (w 
cenach z 2018 r.). Nadwyżka ponad kwotę 
8 mld EUR na jedno państwo 
członkowskie jest rozdzielana pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
na podstawie wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane; 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

d) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 32 EUR (w cenach 
z 2018 r.) w całym okresie. 

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Opis spodziewanego procesu 1.1. Opis spodziewanego procesu 
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transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
takiej jak wydobycie węgla kamiennego 
i brunatnego lub wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych

transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, o którym mowa w 
art. 1 ust. 1, zgodnie z celami krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu oraz 
innych istniejących planów transformacji, 
zawierający harmonogram zaprzestania 
działalności takiej jak wydobycie węgla 
kamiennego i brunatnego lub wytwarzanie 
energii elektrycznej w instalacjach 
węglowych

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Wskazanie terytoriów, które 
zgodnie z przewidywaniami będą 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami transformacji, oraz uzasadnienie 
tego wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

1.2. Wskazanie osób i terytoriów, które 
zgodnie z przewidywaniami będą 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami transformacji, oraz uzasadnienie 
tego wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych 
z transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena wyzwań i szans związanych 
z transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
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wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych dokonanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP:

- wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy

- wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

- wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy

- wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy;
- dowód na to, że nie są 
przyznawane na nie inne fundusze 
dostępne na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE;
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Jerzy Buzek

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

30 lat od momentu, gdy Europa Środkowo-Wschodnia rozpoczęła niezwykle głęboką 
transformację wiodącą od komunizmu i gospodarki centralnie planowanej do demokracji i 
wolnego rynku, Unia Europejska inicjuje planowane na okres 30 lat przemiany o 
porównywalnej skali i ambicji, by stać się pierwszą na świecie gospodarką neutralną dla 
klimatu. Podobnie do transformacji, która miała miejsce po 1989 r., Europejski Zielony Ład 
zapoczątkowuje przemiany systemowe, które nie tylko odmienią sposób produkcji, konsumpcji 
i życia, lecz także Europę jako taką oraz będą inspiracją dla innych. 

Z naszych trudnych doświadczeń związanych z transformacją po 1989 r. wynika, że przejście 
na czystą energię będzie skuteczne i nieodwracalne tylko wtedy, gdy naprawdę nikt nie zostanie 
pominięty: żaden obywatel, żaden region, żadne państwo członkowskie. Chodzi o europejską 
solidarność, o wytrwanie w naszych ambicjach przez dziesięciolecia niezależnie od cykli 
politycznych czy gospodarczych, o trwały dobrobyt wszystkich Europejczyków. Temu 
ostatecznie ma służyć Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

Wkraczamy na tę drogę wielkich przemian zjednoczeni wspólną ambicją, lecz startujemy z 
różnych punktów. Oznacza to, że czekające nas wyzwania różnią się zakresem i skalą w 
poszczególnych regionach i państwach członkowskich UE. FST musi być naszym głównym 
narzędziem służącym zapewnieniu stopniowego, lecz skutecznego niwelowania tych różnic, 
dzięki czemu UE odniesie sukces jako całość, a na przemianach należycie skorzystają wszyscy 
Europejczycy.

Sprawozdawca żywi przekonanie, że sercem Europejskiego Zielonego Ładu jest transformacja 
energetyki, a największe wyzwania stoją przed regionami o wysokich poziomach wydobycia 
stałych paliw kopalnych. To tym regionom grozi największa bezpośrednia utrata miejsc pracy, 
a zamykanie kopalń węgla stanowi tam zagrożenie dla całego łańcucha dostaw; to tam 
inwestowanie w nowy, czysty przemysł – często na zapadających się terenach – będzie 
szczególnie trudne; to tam szczególnie kultywuje się tradycję ciężkiej pracy, co należy doceniać 
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i wspierać. Jeżeli obywatele w tych regionach, zwłaszcza młodzi, pozostaną bez pomocy, stracą 
nie tylko poczucie mocy sprawczej, lecz także wiarę w Unię Europejską jako wspólnotę, która 
może zaoferować im stabilną przyszłość.

FST nie wypłynie na nieznane wody. Komisja ITRE przyczyniła się do opracowania ram jego 
działania. W 2017 r., wspólnie z wiceprzewodniczącym ds. unii energetycznej oraz komisarzem 
ds. polityki klimatycznej i energetycznej, stworzyliśmy unijną platformę dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby wspierać transformację energetyczną i złagodzić jej 
skutki społeczne, przy czym finansowanie w ramach propozycji projektów pilotażowych 
wspieranych przez komisję ITRE trwać będzie do 2021 r. W ten sposób udzielono 
bezzwrotnego wsparcia technicznego samorządom lokalnym w tych regionach. W ramach 
działań następczych komisja ITRE, z inicjatywy swojego przewodniczącego, poparła wniosek 
dotyczący utworzenia w kolejnych WRF specjalnego funduszu na rzecz regionów górniczych 
w okresie transformacji. 

Wysiłki te doprowadziły do utworzenia FST. Obecnie, kiedy UE wprowadza wszystkie 
kluczowe elementy, które powinny pozwolić nam na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., FST jest tym bardziej ważny i pilny. Stał się on faktycznie niezbędnym elementem 
sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu. 

Sprawozdawca jest zdania, że:

1) Aby UE osiągnęła neutralność klimatyczną, potrzebne będą bezprecedensowe inwestycje. 
Muszą im systemowo towarzyszyć odpowiednie środki zapewniające utrzymanie 
efektywności ekonomicznej, a także bezpieczeństwa energetycznego i przystępnych cen 
energii, w ramach sprawiedliwej i społecznie akceptowalnej transformacji. Te dwa 
elementy – inwestycje i środki solidarnościowe – mają zasadnicze znaczenie dla 
umożliwienia osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym 
zwiększeniu naszej globalnej konkurencyjności, wiodącej pozycji w przemyśle, wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu naszych społeczeństw.

2) FST jest nieodzownym elementem takich przemian. Z uwagi na skalę tej transformacji 
zasoby FST muszą odpowiadać jego zakresowi. W tym celu należy znacznie zwiększyć 
jego budżet i oprzeć go na nowych zasobach, które uzupełniałyby, a nie zastępowały unijną 
politykę, narzędzia i fundusze na rzecz spójności czy poszczególnych sektorów. Ponadto 
należy zachować dla niego odrębną linię budżetową w kolejnych WRF co najmniej do 
2050 r.

3) Zważywszy na cel postawiony przed FST, 80 % jego budżetu powinno trafić do regionów 
górniczych, ponieważ stoją one w obliczu największych wyzwań systemowych 
wynikających z transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

4) Fundamentalne znaczenie ma ścisła i bezpośrednia współpraca z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, które najlepiej nadają się do tego, by pomagać w kierowaniu wsparcia tam, gdzie 
będzie ono najbardziej skuteczne w regionach docelowych. Zważywszy, że FST 
koncentruje się na regionach mierzących się z największymi wyzwaniami wynikającymi z 
przemian, w tym ze spodziewanym znacznym spadkiem dochodów samorządów, 
kwalifikujące się projekty powinny móc korzystać ze wsparcia w wysokości do 75 % 
odnośnych kosztów.
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5) Jeśli chodzi o zakres wsparcia w ramach FST, wykaz kwalifikujących się działań musi 
lepiej odzwierciedlać potrzebę:

– rewitalizacji byłych kopalni i elektrowni;

– walki z zanieczyszczeniem powietrza i ubóstwem energetycznym, a także zapewnienia 
szybkiej redukcji emisji przed odejście od węgla, w czym kluczową rolę odgrywają 
inwestycje w gaz ziemny i systemy ciepłownicze;

– inwestycji w odnawialne źródła energii;

– inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwa, w tym regionalne i lokalne 
przedsiębiorstwa publiczne, MŚP i start-upy;

– inwestycji w ekologiczną mobilność miejską i paliwa alternatywne;

– inwestycji w srebrną gospodarkę i innowacje społeczne.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, w ramach której 
wszelkie pozostałe emisje gazów 
cieplarnianych są kompensowane ich 
równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego, w szczególności 
celu zakładającego ograniczenie wzrostu 
temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej 
poziomu z epoki przedindustrialnej, 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
poprzez skoncentrowanie finansowania 
Unii na celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia wyzwań gospodarczych i 
społecznych związanych z transformacją 
energetyczną w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
w ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 
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2019 r. 2019 r.
12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na konkurencyjną i 
odporną neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym stanowi jeden 
z najważniejszych celów politycznych 
Unii. W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada 
Europejska zatwierdziła cel, którym jest 
osiągnięcie do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. W styczniu 
2020 r. Parlament Europejski wezwał do 
podjęcia pilnych działań w reakcji na 
zmiany klimatu i wyzwania związane ze 
środowiskiem oraz poparł zobowiązanie 
dotyczące przekształcenia Unii 
w zdrowsze, zrównoważone, uczciwe, 
sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo 
o zerowym poziomie emisji gazów 
cieplarnianych netto. W dniu 17 kwietnia 
2020 r. Parlament podkreślił ponadto, że 
cel dotyczący neutralności klimatycznej 
powinien kształtować działania polityki na 
rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej 
skutków oraz że Zielony Ład powinien 
stanowić rdzeń działań mających na celu 
ożywienie i odbudowę gospodarki unijnej. 
Będzie to wymagało znacznych inwestycji 
i w związku z tym wymaga znacznych 
dodatkowych środków z budżetu Unii. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu, 
degradacją środowiska i ubóstwem 
energetycznym przyniesie wszystkim 
korzyści w długim okresie, a w średnim i 
długim okresie stworzy nowe możliwości 
i wyzwania, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
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dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
energetycznej będą większe w przypadku 
tych regionów, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na stałych paliwach 
kopalnych (zwłaszcza węglu kamiennym i 
brunatnym, torfie lub łupkach 
bitumicznych) lub gałęziach przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej. 
Taki brak równowagi powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w sprawiedliwej alokacji 
zasobów Funduszu dla państw 
członkowskich i regionów najbardziej 
dotkniętych transformacją, które 
wymagają odpowiedniego wsparcia 
finansowego dla zapewnienia rzeczywistej 
sprawiedliwej transformacji, aby uniknąć 
negatywnego wpływu społeczno-
gospodarczego na przemysł i 
pracowników. Alokacja środków z 
Funduszu powinna uwzględniać te 
terytoria, które już podjęły działania na 
rzecz transformacji, ale nadal mierzą się z 
poważnymi wyzwaniami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, inkluzywna, 
społecznie odpowiedzialna, a także 
akceptowalna dla wszystkich, tak by 
zapobiec oporowi społecznemu wobec 
polityki klimatycznej ze strony 
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transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

społeczności najbardziej dotkniętych jej 
negatywnymi skutkami. Zarówno Unia, 
jak i państwa członkowskie muszą zatem 
uwzględnić od samego początku skutki 
gospodarcze i społeczne transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych, w tym tworzenia 
odpowiednich warunków umożliwiających 
eliminację ubóstwa energetycznego. 
Transformacja będzie wymagać 
znacznych środków finansowych, a zatem 
ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii w celu zagwarantowania, że nikt nie 
zostanie pozostawiony samemu sobie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Cel Europejskiego Zielonego Ładu 
przewidujący, że do 2050 r. Unia 
Europejska ma stać się pierwszym 
kontynentem neutralnym dla klimatu, 
wymaga gruntownej transformacji 
naszego systemu energetycznego. Unia 
energetyczna jest głównym instrumentem 
politycznym służącym przeprowadzeniu tej 
transformacji, która ma na celu 
zapewnienie bezpiecznej, zrównoważonej, 
konkurencyjnej i niedrogiej energii 
wszystkim konsumentom, gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom w UE. Do 
osiągnięcia tego celu konieczna jest 
gruntowna transformacja unijnego 
systemu energetycznego, a także działania 
gwarantujące, że nikt nie zostanie 
pozostawiony samemu sobie. Trzy filary 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
powinny odnosić się do następujących 
pięciu wymiarów strategii na rzecz unii 
energetycznej: „bezpieczeństwo 
energetyczne, solidarność i zaufanie” z 
myślą o zróżnicowaniu europejskich 
źródeł energii oraz lepszym, 
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wydajniejszym wykorzystywaniu energii 
wytwarzanej w Unii; „w pełni 
zintegrowany wewnętrzny rynek energii” 
w celu promowania połączeń wzajemnych 
umożliwiających swobodny przepływ 
energii w całej Unii, aby umożliwić 
dostawcom energii swobodną konkurencję 
i zapewnić jak najkorzystniejsze ceny 
energii; „efektywność energetyczna 
przede wszystkim”, gdyż ograniczenie 
zużycia energii skutkuje zmniejszeniem 
zanieczyszczenia i ochroną krajowych 
źródeł energii oraz zmniejsza 
zapotrzebowanie Unii na import energii; 
„dekarbonizacja gospodarki” – czwarty z 
wymiarów dotyczy zachęcania do 
inwestycji prywatnych w nową 
infrastrukturę i technologie; „badania, 
innowacje i konkurencyjność” z myślą o 
wspieraniu przełomów w dziedzinie 
technologii niskoemisyjnych przez 
koordynację badań i pomoc w 
finansowaniu projektów w partnerstwie z 
sektorem prywatnym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien pomóc w przeprowadzeniu 
transformacji energetycznej i w 
dostosowaniu się do niej oraz uzupełniać 
inne działania przewidziane w ramach 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027. Powinien on 
przyczyniać się do łagodzenia skutków 
społecznych i gospodarczych związanych z 
transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r. poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych, gospodarczych i 
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klimatycznych na szczeblu regionalnym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności i odnosi się do polityki 
unii energetycznej. Celem FST jest 
zapewnienie solidarności europejskiej 
poprzez wspieranie działań 
ukierunkowanych na przeprowadzenie 
sprawiedliwej, sprawnej i skutecznej 
transformacji energetycznej ku 
gospodarce neutralnej dla klimatu oraz 
łagodzenie negatywnych skutków tej 
transformacji poprzez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów, 
społeczności i pracowników, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu globalnej 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle, a także wzrostu i 
dobrobytu. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do sprawiedliwej 
transformacji energetycznej i złagodzenia 
skutków transformacji poprzez 
finansowanie inwestycji w przystępną 
cenowo czystą energię oraz działania 
zrównoważone społecznie, które mogą 
prowadzić do dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczyć niekorzystny wpływ na 
zatrudnienie przez promowanie nowych 
możliwości zatrudnienia na tych 
terytoriach.Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
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wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Z uwagi na znaczenie wdrożenia 
pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, który ma kluczowe 
znaczenie w przejściu Unii Europejskiej 
na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz 
w ukończeniu budowy unii energetycznej, 
FST powinien odegrać istotną rolę w 
przekształceniu byłych kopalń w obiekty 
do wytwarzania energii odnawialnej. 
Może to zmniejszyć koszty likwidacji, 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
oraz zapewnić wartość gospodarczą i 
miejsca pracy społecznościom na terenach 
pogórniczych. Opracowaniu takich 
projektów sprzyja istnienie infrastruktury 
i szeroko dostępnych gruntów. 
Rozwiązania należy ukierunkować 
indywidualnie w zależności od przypadku, 
aby zapewnić ich adekwatność do 
warunków lokalnych. Do określenia 
najbardziej zrównoważonych zastosowań i 
osiągnięcia jak największego rozwoju 
społeczno-gospodarczego niezbędna jest 
ścisła współpraca między 
przedsiębiorstwami, organami 
regulacyjnymi, inwestorami, planistami 
przestrzennymi i społecznościami 
lokalnymi. FST nie powinien pogłębiać 
istniejących nierówności między 
państwami członkowskimi ani osłabiać 
jednolitego rynku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego z myślą o 
ograniczeniu wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu z epoki 
przedindustrialnej, zobowiązaniem do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki oraz 
zagwarantowanie, że nikt nie zostanie 
pozostawiony samemu sobie, przez 
ułatwianie transformacji energetycznej w 
regionach najbardziej dotkniętych jej 
negatywnymi skutkami. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki dobrowolnie 
przesuwane z EFRR i EFS+ powinny 
wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego 
celu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny być znaczne 
i zgodne z jego ambitnym celem. 
Zapewnienie środków dla FST nie 
powinno w żadnym wypadku prowadzić do 
cięć środków finansowych objętych 
rozporządzeniem (UE) ../.. [nowe RWP] 
lub Europejskim Funduszem Rolnym na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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(EFRROW) ani do przesunięć tych 
środków. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość podjęcia decyzji o 
uzupełnieniu alokacji w ramach FST 
środkami przeniesionymi z EFRR i EFS+ 
zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien 
zatem objąć wszystkie państwa 
członkowskie, ale podział jego środków 
finansowych powinien odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu wymaga poważnych inwestycji 
i jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Będzie ono szczególnie trudne w 
przypadku państw członkowskich, których 
gospodarki opierają się lub do niedawna 
opierały się w dużej mierze na stałych 
paliwach kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Podział środków 
finansowych z FST powinien 
odzwierciedlać punkt wyjścia państw 
członkowskich w procesie transformacji 
energetycznej i zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
w dotkniętych regionach, koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
osiągnięcia przez UE neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przejście na neutralność 
klimatyczną stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. W szczególności 
przekształcenie dawnych obiektów 
górniczych w obiekty do wytwarzania 
energii odnawialnej i budowa 
infrastruktury energii odnawialnej na 
tych terenach lub na obszarach sąsiednich 
może zapewnić społecznościom 
pogórniczym zielone miejsca pracy. 
Przejście z regionalnych gospodarek i 
systemów energetycznych opartych na 
węglu na energię ze źródeł odnawialnych 
może umożliwić społecznościom lokalnym 
aktywne uczestnictwo w transformacji 
energetycznej i wzięcie za nią 
odpowiedzialności, a także przejście z 
modelu jedno- do wielobranżowego. 
Przekształceniu regionów węglowych w 
centra produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych sprzyja istnienie 
infrastruktury i szeroko dostępnych 
gruntów oraz wyszkolonego personelu. 
Ponadto taka restrukturyzacja może 
przyczynić się do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
odporności w oparciu o model 
zdecentralizowanego systemu 
energetycznego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji środki 
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w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. 
Wszelkie zasoby dodatkowe należy 
wykorzystać tak, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy].

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem celów i 
prawodawstwa Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowisk – w tym unijnych 
celów energetycznych i klimatycznych na 
rok 2030, zakładających ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, poprawę 
efektywności energetycznej i korzystanie z 
energii ze źródeł odnawialnych – oraz, w 
stosownych przypadkach, kryteriów 
określonych w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
rozstrzygnięcia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym. Wykaz 
inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki, są technologicznie wykonalne 
i zrównoważone w długim okresie, 
z uwzględnieniem wszystkich celów 
Zielonego Ładu. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do stopniowego 
przejścia na innowacyjną, konkurencyjną, 
odporną, neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów o wysokim poziomie emisji CO2, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
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klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia 
prowadzonym we współpracy z partnerami 
społecznymi i w rozsądnych ramach 
czasowych. W celu transformacji tych 
sektorów wsparcie powinno promować 
działalność energooszczędną i 
niskoemisyjną poprzez wdrażanie nowych 
technologii, odnawialnych źródeł energii i 
inwestycji w rozwój infrastruktury i 
technologii na potrzeby przystępnej 
cenowo czystej energii, a także nowych 
procesów lub produktów. Ponadto należy 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw dzięki 
innowacjom technicznym, w tym 
wprowadzaniu wodoru, zwłaszcza 
ekologicznego wodoru, który może stać się 
jednym z głównych nośników energii w 
XXI wieku. Taka działalność powinna 
prowadzić do znacznej redukcji emisji w 
całym cyklu eksploatacyjnym w systemie 
energetycznym danego terytorium i być 
zgodna z  celami UE w dziedzinie klimatu 
i energii do 2030 r. i dążeniem do 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zrównoważonego zatrudnienia w zawodach 
wymagających wysokich kwalifikacji, 
zapobieganiu degradacji środowiska, 
zapewnieniu niezawodności systemu 
energetycznego oraz podwyższeniu 
wytrzymałości systemów energetycznych 
opartych na stosowaniu zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i głównie na odnawialnych 
źródłach energii, w tym poprzez elastyczne 
technologie równoważenia i rozwiązania 
dotyczące magazynowania. Szczególną 
uwagę należy również poświęcić 
działaniom stymulującym innowacje 
i badania w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii poprzez 
wzmocnienie synergii z programem 
„Horyzont Europa”, a także w dziedzinie 
cyfryzacji, łączności i inteligentnej 
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mobilności, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na konkurencyjną, 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, COM(2018) 773 final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
Komitetu Regionów i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska 
długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, COM(2018) 773 final.

Poprawka 14

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 pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im – 
dzięki zapewnieniu koniecznych 
kwalifikacji – dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy. Należy odpowiednio 
uwzględniać umiejętności i kwalifikacje 
spójne z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na 
zmianę kwalifikacji w zależności od 
potrzeb regionalnego rynku pracy, 
zwłaszcza na przekwalifikowanie w 
miejscu pracy lub połączenie pracy w 
niepełnym wymiarze czasu z 
przekwalifikowaniem w niepełnym 
wymiarze czasu. Przejście na system 
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czystej energii oparty na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii i na 
efektywności energetycznej oferuje 
znaczny potencjał w zakresie tworzenia 
miejsc pracy na terytoriach zależnych od 
paliw kopalnych. Działania kierowane do 
pracowników i osób poszukujących pracy 
powinny należycie uwzględniać aspekt 
płci.

Poprawka 15

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
modernizację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji 
energetycznej, 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 trwałości oraz jakości 
zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw 
innych niż MŚP inwestycje produkcyjne 
należy wspierać, gdy przyczyniają się one 
do przejścia na ekologiczne źródła energii 
bądź do ich wdrażania lub przyczyniają 
się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej bądź ułatwiają ograniczenie 
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 
odpowiednie poziomy odniesienia 
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jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny 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.

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. Inwestycje w 
zakłady przemysłowe objęte unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji nie powinny być ukierunkowane w 
taki sposób, aby przyczyniały się do 
zwiększenia zysków już wygenerowanych 
dzięki handlowi uprawnieniami do emisji. 
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.

__________________ __________________
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).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby osiągnąć cele FST, Komisja 
powinna rozważyć wprowadzenie zmian w 
wytycznych dotyczących pomocy na 
ochronę środowiska i cele związane z 
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energią („wytycznych EEAG”), 
niezbędnych do ułatwienia inwestycji 
prywatnych i skutecznego wdrożenia FST. 
Potrzebne są solidne ramy pomocy 
państwa, aby zapobiec sytuacji, w której 
jakakolwiek pomoc na dekarbonizację 
prowadziłaby do nadmiernych zakłóceń 
na rynku wewnętrznym. Przegląd 
wytycznych EEAG musi wpisywać się w 
Zielony Ład, zwłaszcza poprzez 
uwzględnienie ostatnich i nowych zmian 
regulacyjnych, postępu i możliwości 
technologicznych oraz przemian 
rynkowych w sektorze energetycznym. 
Planowany przegląd wytycznych EEAG 
powinien umożliwić krajowe wsparcie 
zmian strukturalnych spowodowanych 
stopniowym wycofaniem węgla zgodnie z 
tymi samymi warunkami, co FST. 
Dokonując przeglądu wytycznych, należy 
zatem również odpowiednio uwzględnić 
problemy związane ze zmianami 
strukturalnymi w odpowiednich 
regionach, aby zapewnić im wystarczającą 
elastyczność w realizacji projektów w 
sposób korzystny pod względem 
społecznym i ekonomicznym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Wspieranie z FST inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
innych niż MŚP nie powinno ograniczać 
się do obszarów kwalifikujących się do 
pomocy państwa zgodnie z 
obowiązującymi zasadami pomocy 
państwa na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 
TFUE. Zasady pomocy państwa powinny 
natomiast umożliwiać wszystkim 
regionom otrzymującym pomoc z FST 
skuteczne przeciwdziałanie ryzyku utraty 
miejsc pracy na wczesnym etapie. Należy 
to zapewnić również przez odpowiednie 
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dostosowanie rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/20141a.
__________________
1a Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Obszary najbardziej dotknięte 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu powinny mieć jak 
najwcześniej możliwość aktywnego 
przeciwdziałania powiązanym zmianom 
strukturalnym. Wymaga to zmiany prawa 
o pomocy państwa, np. w drodze nowych 
wytycznych Komisji na podstawie art. 107 
ust. 3 lit. b) lub c) TFUE, w celu 
zapewnienia, by pomoc była dopuszczalna 
na podstawie obowiązujących zasad 
niezależnie od statusu regionów objętych 
pomocą.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Wszystkie inwestycje powinny być 
zgodne z zasadami „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i 
„zanieczyszczający płaci”. W związku z 
tym aby FST nie był wykorzystywany do 
pokrywania kosztów zaradzania szkodom 
w środowisku, które są objęte 
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odpowiedzialnością za środowisko 
ponoszoną przez przedsiębiorstwo, a także 
aby nie zakłócać zachęt służących 
ograniczeniu zanieczyszczeń i innych 
skutków środowiskowych, wsparcie 
inwestycji związanych z regeneracją 
i dekontaminacją terenów, renaturalizacją 
ekosystemów oraz projektami 
zmieniającymi ich przeznaczenie powinno 
być stosowane tylko wtedy, gdy żadnego 
przedsiębiorstwa nie można zgodnie 
z prawem zobowiązać do sfinansowania 
takich działań, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności z 
wykorzystaniem dodatkowych zasobów. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość postanowienia o uzupełnieniu 
zasobów FST dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+, na które należy w tym celu 
przeznaczyć dodatkowe zasoby. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu sprawiedliwej 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem, 
przy wsparciu Komisji, przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi organami 
regionalnymi i lokalnymi danych 
terytoriów (co najmniej na poziomach 
NUTS 2 i 3), przedstawicielami przemysłu 
i związków zawodowych, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i wszelkimi 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami – terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz zawierające informacje o 
ich wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie. 
W tym celu Komisja powinna ustanowić 
platformę sprawiedliwej transformacji, 
opierając się na doświadczeniu i sukcesie 
istniejącej platformy dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń 
i najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, po 
konsultacji z zaangażowanymi 
podmiotami, należy wskazać terytoria 
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terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, na których to terytoriach 
powinno koncentrować się wsparcie FST, 
oraz opisać konkretne działania, jakie 
należy podjąć, aby osiągnąć cele 
energetyczne i klimatyczne Unii na rok 
2030 oraz neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją stałych paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, zachowując istniejące i 
rozwijając nowe możliwości zatrudnienia 
w celu uniknięcia wykluczenia 
społecznego na terytoriach dotkniętych 
skutkami transformacji. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone 
i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
w tym stopy bezrobocia, tendencje 
wyludniania i wcześniejsze działania na 
rzecz restrukturyzacji lub transformacji, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać realizację 
celów energetycznych i klimatycznych 
Unii na dok 2030 oraz przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu, w miarę 
możliwości w synergii z innymi 
właściwymi unijnymi i krajowymi 
systemami i programami finansowania, a 
także z innymi priorytetami politycznymi 
Unii. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających poważnych wyzwań 
gospodarczych, energetycznych 
i społecznych w trakcie przechodzenia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, 
a także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, 
z jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Należy zapewnić spójność z innymi 
strategiami politycznymi, w szczególności 
z polityką przemysłową i przepisami 
dotyczącymi zamówień publicznych, w 
celu zagwarantowania równych 
warunków działania umożliwiających 
przemysłowi unijnemu, w tym MŚP, 
produkcję zrównoważonych towarów i 
usług zgodnie z Zielonym Ładem i 
zapewnienie miejsc pracy. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze, energetyczne i środowiskowe 
związane ze specyfiką państw 
członkowskich związaną z procesem 
transformacji energetycznej w kierunku 
realizacji celów energetycznych i 
klimatycznych Unii na rok 2030 oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r., a mianowicie 
tym regionom, które ze względu na obecną 
lub niedawną dużą zależność od stałych 
paliw kopalnych, takich jak węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, torf i łupek 
naftowy, lub na wysokoemisyjną 
działalność przemysłową, stoją w obliczu 
poważnych przemian strukturalnych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
przeprowadzenie solidarnej, skutecznej i 
zrównoważonej środowiskowo 
transformacji energetycznej w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, z 
uwzględnieniem opracowania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji, aby zapewnić stabilność 
pracownikom, sektorowi energetycznemu, 
przemysłowi, inwestorom i 
społecznościom, a także umożliwienie 
regionom, podmiotom gospodarczym 
i obywatelom sprawiedliwych i równych 
szans na zaradzenia skutkom społecznym, 
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gospodarczym, skutkom związanym z 
bezpieczeństwem energetycznym i 
ubóstwem energetycznym oraz skutkom 
środowiskowym transformacji 
energetycznej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierane z FST są zgodne z 
porozumieniem paryskim, celami 
energetycznymi i klimatycznymi Unii na 
lata 2030 i 2050 oraz zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym. FST w 
szczególności wspiera działania mające na 
celu pełne osiągnięcie znacznego 
potencjału tworzenia miejsc pracy w 
ramach tej transformacji w sektorach 
dotkniętych jej skutkami.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które poparły cel zakładający osiągnięcie 
gospodarki neutralnej klimatycznie do 
2050 r. i wykazały swoje zaangażowanie w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu, w szczególności w tych 
regionach, gdzie ze względu na wagę 
wyzwań związanych z transformacją 
energetyczną wsparcie finansowe Unii jest 
najbardziej potrzebne. Zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia środki FST należy 
przeznaczyć głównie dla regionów 
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górniczych wymienionych w załączniku 
do zakresu zadań platformy regionów 
górniczych i wysokoemisyjnych (platformy 
dla regionów górniczych w okresie 
transformacji), aby zająć się skutkami 
społecznymi, gospodarczymi, w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
środowiskowymi ich transformacji 
energetycznej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą co najmniej 44 073 459 000 
EUR w cenach bieżących i nie mogą 
pochodzić z przesunięć środków z 
funduszy objętych rozporządzeniem (UE) 
[nowe RWP], w szczególności z funduszy 
takich jak Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS+) lub 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Ta kwota może zostać 
zwiększona, w zależności od przypadku, 
o dodatkowe zasoby przydzielone 
w budżecie Unii oraz o inne zasoby 
zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 

skreśla się
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podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

skreśla się

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7.

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
zrównoważonych terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Poprawka 33
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne w MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, w 
spółdzielnie, obywatelskie społeczności 
energetyczne i organizacje trzeciego 
sektora, a także w regionalne i lokalne 
przedsiębiorstwa będące własnością 
publiczną, prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej, a także przyczyniające się 
do tworzenia nowych miejsc pracy 
wysokiej jakości;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej 
i przyczyniające się do tworzenia nowych 
miejsc pracy, w tym świadczenie 
odpowiednich usług biznesowych i 
konsultingowych;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w trwałe działania 
badawcze i innowacyjne, obejmujące 
badania w dziedzinie energetyki, w tym 
prowadzone ośrodkach badawczych i na 
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uniwersytetach, oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii, infrastruktur i usług 
zapewniających przystępny cenowo, 
zabezpieczony, zrównoważony, bezpieczny 
i elastyczny system czystej energii, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i rozwiązania w 
zakresie magazynowania;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w aktywa, 
infrastrukturę i technologie związane z 
energią odnawialną, w tym rozwiązania w 
zakresie magazynowania, wsparcie dla 
samodzielnego wytwarzania, jak również 
rozwój i przestawienie systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych na energię 
odnawialną;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) inwestycje w renowację 
energetyczną budynków wpisujące się w 
zaproponowaną przez Komisję przyszłą 
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inicjatywą „fala renowacji”, z 
uwzględnieniem podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji pracowników w tej dziedzinie;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inwestycje w transgraniczne 
połączenia elektroenergetyczne z myślą o 
osiągnięciu docelowego poziomu 15 % 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych do 2030 r.;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) inwestycje w efektywne systemy 
ciepłownicze w rozumieniu art. 2 pkt 41) 
dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) inwestycje w rozwój technologii i 
infrastruktury na potrzeby przystępnej 
cenowo, czystej i inteligentnej mobilności, 
w tym infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych i zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej, 
ułatwiające rozwój gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, przyczyniające się 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w transporcie oraz do 
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dywersyfikacji rozwiązań w zakresie 
mobilności, w tym inwestycje w 
alternatywne paliwa transportowe, które 
przyspieszają przejście na mobilność 
bezemisyjną;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) inwestycje w walkę z ubóstwem 
energetycznym i zanieczyszczeniem 
powietrza, w szczególności przez 
zastąpienie indywidualnych rozwiązań 
grzewczych opartych na węglu, a także 
zwiększenie efektywności energetycznej w 
najbardziej dotkniętych regionach;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym inwestycje w sieci o bardzo 
dużej przepustowości i technologię 5G, 
inteligentne rozwiązania energetyczne 
oraz powiązaną infrastrukturę i 
technologie, a także inwestycje 
ułatwiające przejście na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i neutralność 
klimatyczną, w tym z wykorzystaniem 
technologii i danych cyfrowych w 
rolnictwie, leśnictwie i przemyśle 
spożywczym;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f



RR\1210220PL.docx 267/357 PE648.609v04-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
rewitalizację środowiskową, dostępność 
transportu oraz renowację byłych kopalń i 
elektrowni oraz terenów i obiektów 
poprzemysłowych, renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym inwestycje w 
infrastrukturę ekologiczną na obszarach 
pogórniczych, a także zalesianie dawnych 
terenów górniczych;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling i inne sposoby odzysku, w tym 
odzysk energii;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w srebrną gospodarkę, 
innowacje społeczne oraz infrastrukturę 
społeczną w celu wspierania dostępu do 
rynku pracy, włączenia społecznego i 
aktywnego starzenia się w dobrym 
zdrowiu;

Poprawka 47
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, osób samozatrudnionych i 
osób poszukujących pracy, w 
szczególności w zakresie umiejętności i 
kwalifikacji istotnych dla realizacji 
strategii rozwoju regionalnego, a także 
transformacji w kierunku zrównoważonej, 
cyfrowej i ekologicznej gospodarki;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy oraz wsparcie 
dla pracowników, którzy stracili pracę na 
skutek transformacji;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) z zastrzeżeniem art. 5, wszelkie 
inne szczegółowe działania przyczyniające 
się do realizacji pojedynczego celu 
szczegółowego FST, ujęte w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji oraz 
uzgodnione między państwem 
członkowskim a odpowiednimi organami 
na danym terytorium i zatwierdzone przez 
Komisję;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) z FST wspiera się wyłącznie 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, przy czym 
inwestycje te nie wiążą się z 
przenoszeniem miejsc pracy, kapitału i 
procesów produkcyjnych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 

Oprócz tego FST może wspierać na 
danych terytoriach inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały ujęte w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy przyczyniają się do 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i nie prowadzą do 
przeniesienia produkcji, o którym mowa w 
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tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

art. 60 rozporządzenia nr …/… [RWP], a 
także w przypadku działalności 
przemysłowej objętej unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS), 
pod warunkiem że nie przyczynia się ona 
do zwiększenia zysków pochodzących z 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
dotkniętych skutkami transformacji 
energetycznej w kierunku neutralności 
klimatycznej;

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, transportu, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw kopalnych;

Poprawka 55
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. d) 
Komisja może zatwierdzić terytorialny 
plan sprawiedliwej transformacji 
obejmujący inwestycje związane z 
produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem, przesyłem lub 
wykorzystywaniem gazu ziemnego, pod 
warunkiem że będzie to wykorzystywane 
jako technologia pomostowa oraz w 
należycie uzasadnionych okolicznościach:
a) inwestycje prowadzone są na 
terytoriach, które stoją w obliczu 
szczególnie poważnych wyzwań 
związanych z transformacją energetyczną 
ze względu na swą dużą zależność od 
stałych paliw kopalnych, takich jak 
regiony o wysokim udziale systemów 
ciepłowniczych opartych na stałych 
paliwach kopalnych;
b) inwestycje te przyczyniają się do 
realizacji unijnych celów środowiskowych 
dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej przez 
przyspieszenie działań zmierzających do 
pełnego wycofania węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, torfu lub łupków 
bitumicznych;
c) są zgodne z celami i prawodawstwem 
Unii w zakresie energii i klimatu oraz z 
krajowymi planami w zakresie energii i 
klimatu i mają charakter przejściowy;
d) przeprowadzono wstępną ocena 
wykorzystania energii wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych;
e) zastąpienie wysokoemisyjnej, opartej na 
paliwach kopalnych infrastruktury 
energetycznej skutkuje znacznym 
ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczenia 
powietrza oraz zwiększeniem efektywności 
energetycznej;
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f) wspierane działania przyczyniają się do 
zmniejszenia ubóstwa energetycznego;
g) wspierane działania nie utrudniają 
rozwoju odnawialnych źródeł energii na 
danych terytoriach oraz są zgodne i 
współgrają z przyszłym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu. Jeżeli Komisja postanowi 
wstrzymać zatwierdzenie, należycie 
uzasadnia swoją decyzję. 

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz, na zasadzie dobrowolności, środki 
przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+, które 
państwo członkowskie zdecyduje się 
przekazać do priorytetu FST nie może 
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priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

przekroczyć trzykrotności kwoty wsparcia 
otrzymanego z FST.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach FST, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z maksymalnie 75 % 
odpowiednich kosztów.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie ze 
wszystkimi właściwymi regionalnymi i 
lokalnymi organami danych terytoriów 
(przynajmniej na poziomie NUTS 2 i 3), 
co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji dla 
gospodarki, społeczeństwa, środowiska i 
bezpieczeństwa energetycznego, 
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paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy i 
potencjalnej liczby dotkniętych miejsc 
pracy w sektorach produkcji 
i wykorzystania stałych paliw kopalnych 
oraz potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Wytyczne inwestycyjne 
określone przez Komisję w załączniku D 
do sprawozdań krajowych za rok 2020 nie 
mogą ograniczać państw członkowskich w 
proponowaniu obszarów i priorytetów 
wsparcia FST. Właściwe organy i 
zainteresowane strony na danych 
terytoriach biorą czynny udział we 
wszystkich fazach tego procesu: 
przygotowaniu, wyborze i realizacji. 

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym i regionalnym procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
unijnych celów klimatycznych do 2030 r. 
oraz gospodarki UE neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., w tym podjęte już działania 
transformacji, oraz harmonogram 
kolejnych głównych etapów transformacji, 
które powinny być zgodne z najnowszą 
wersją krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu;
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 
i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 
z FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami, 
wymagające dodatkowego wsparcia w 
celu ukończenia procesu transformacji, 
o którym mowa w lit. a), i dlaczego 
powinny one otrzymać wsparcie z FST 
zgodnie z ust. 1;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi, 
środowiskowymi i dotyczącymi 
bezpieczeństwa energetycznego skutkami 
przejścia do 2050 r. w całej UE na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone oraz liczby 
pracowników, na których wywrze to 
wpływ; potencjalny wpływ na dochody 
samorządowe na poziomie NUTS 2 i 
NUTS 3, liczbę przedsiębiorstw, których 
działalność została zakłócona; potrzeby 
i cele w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych, dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego 
i środowiskowych skutków przejścia UE 
na gospodarkę neutralną dla klimatu do 
2050 r. i w zapobieganie pogłębianiu się 
ubóstwa energetycznego;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
odpowiednimi krajowymi, regionalnymi 
lub terytorialnymi strategiami i planami;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy na szczeblu 
krajowym i regionalnym, w tym możliwość 
oceny przez organy i instytucje 
pozarządowe;

Poprawka 66
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis procesu partycypacyjnego 
przeprowadzonego w celu jego 
opracowania.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) opis rodzaju i harmonogramu 
planowanych operacji i ich spodziewanego 
wkładu w łagodzenie społecznych, 
gospodarczych, w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i środowiskowych skutków 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy;

h) w przypadku gdy wsparcie na rzecz 
zrównoważonych inwestycji 
produkcyjnych jest udzielane 
przedsiębiorstwom innym niż MŚP: wykaz 
takich operacji i przedsiębiorstw oraz 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia;

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności 
z innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności 
z innymi właściwymi programami oraz 
funduszami Unii i filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji służące 
zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb 
rozwojowych.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) jeżeli wsparcie to jest udzielane na 
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działalność przemysłową objętą już ETS – 
opis, że takie wsparcie nie przyczynia się 
do zwiększenia zysków już czerpanych z 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a także 
przedstawiciele przemysłu, sektora 
energetycznego, partnerzy społeczni oraz 
wszelkie inne odpowiednie zainteresowane 
podmioty.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, ze strategią 
długoterminową do roku 2050, z 
porozumieniem paryskim iz Europejskim 
filarem praw socjalnych oraz, w jak 
największym stopniu, ze strategiami 
inteligentnej specjalizacji i innymi 
odpowiednimi strategiami i programami, 
w tym dotyczącymi czystego powietrza, 
czystej stali, ubóstwa energetycznego i 
prosumentów energii.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji oraz decyzje dotyczące 
wyboru projektów i działań są dostępne 
publicznie. Przygotowanie i opracowanie 
terytorialnych planów transformacji jest 
przedmiotem konsultacji publicznych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ścisłych zasad 
ochrony danych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 
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dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć. Korekty finansowe odnoszą się 
do przypadków nieosiągnięcia celu 
związanych z interwencjami w ramach 
programu (a nie przypadków 
nieosiągnięcia celu wynikających z 
czynników zewnętrznych). 

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opis procesu transformacji 
i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które będą najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami

1. Opis procesu transformacji 
i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które będą najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami, w 
tym transformacji w ujęciu historycznym.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych 
z transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją w przypadku 
każdego ze wskazanych terytoriów

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu w ujęciu 
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historycznym i prognostycznym

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1 a. Opis sposobu, w jaki przeprowadza 
się konsultacje z przedstawicielami 
społeczności i podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz angażuje się ich w 
proces programowania, zarówno przed 
opracowaniem dokumentów 
programowych, jak i po ich opracowaniu.
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OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

z sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dominique Riquet

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest jednym ze środków podejmowanych 
przez Komisję w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w celu osiągnięcia celu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., który Unia sama sobie wyznaczyła ze 
szczególnym naciskiem na wspieranie regionów najbardziej zagrożonych i najbardziej 
dotkniętych transformacją.

Ten wniosek ustawodawczy jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek: wskazuje na 
nieuchronność, lecz także na koszt, wyzwania oraz trudności gospodarcze i społeczne związane 
z transformacją strukturalną naszych metod produkcji we wszystkich sektorach i regionach ze 
względu na ich zależność od paliw kopalnych i działalność przemysłową o wysokiej emisji 
CO2. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie mają podjąć wysiłki, należy zgodnie z 
podstawową zasadą solidarności europejskiej w pierwszej kolejności wesprzeć obszary 
najbardziej narażone i najbardziej dotknięte transformacją.

Sprawozdawca Komisji Transportu i Turystyki pochwala ten wniosek ze względu na jego cel 
(cel dotyczący neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla), jego podejście sprzyjające 
włączeniu społecznemu („nie pozostawiać nikogo w tyle”), jak i synergie, które będzie 
generował z innymi funduszami europejskimi. W szczególności fundusz ten jest w ramach 
zarządzania dzielonego i zgodnie z zasadą pomocniczości odpowiednio dostosowany do 
warunków krajowych i regionalnych poprzez krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu oraz 
plany terytorialne. Instrument ten jest zatem zakotwiczony w polityce regionalnej za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych, które opierają się na udziale państw członkowskich, i 
ulega wzmocnieniu dzięki dążeniu do osiągnięcia komplementarności z działaniami EBI i 
dodatkowymi mechanizmami finansowania (InvestEU itp.). Sprawozdawca uważa, że troska o 
zakotwiczenie terytorialne, jeśli chodzi o rozwój i wdrażanie tego narzędzia finansowania, jest 
kluczem do powodzenia transformacji i w związku z tym pragnie zwrócić uwagę na te przepisy.
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Priorytetem niniejszego rozporządzenia jest pomoc w zmianie kwalifikacji pracowników i 
profilu przedsiębiorstw na terytoriach i w sektorach najbardziej dotkniętych transformacją 
poprzez dostosowanie ich narzędzi pracy. Jednak z powodu bardzo ograniczonej ilości środków 
przydzielonych na ten fundusz – nad czym można jedynie ubolewać, zważywszy na kwoty 
potrzebne do dokonania transformacji gospodarczej – sprawozdawca jest zdania, że możliwe 
jest bardziej precyzyjne ukierunkowanie tego instrumentu budżetowego w celu zwiększenia 
jego wartości dodanej i skuteczności poprzez większą optymalizację przydziału środków i 
zawężenie jego zakresu zastosowania do sektorów i działań najbardziej potrzebujących 
wsparcia.

W tym celu wprowadzono szereg przepisów:

- bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań kwalifikujących się do wsparcia z FST: 
chociaż sprawozdawca uważa, że pierwszeństwo należy faktycznie przyznać MŚP, 
które ze względu na swoją wielkość dysponują często mniejszym zakresem 
elastyczności w zakresie dostosowania swoich systemów produkcji, uważa jednak, że 
szereg działań zaproponowanych początkowo przez Komisję (badania i innowacje, 
cyfryzacja, pomoc w zakresie dekontaminacji ze względu na naruszenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”) nie ma bezpośredniego znaczenia dla celów rozporządzenia 
i mogą być one również wspierane przez inne europejskie instrumenty budżetowe i 
finansowe;

- bardziej rygorystyczne kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do działań objętych 
systemem EU ETS: sprawozdawca uznaje pożyteczność rozwiązania polegającego na 
objęciu w ograniczonym zakresie i na podstawie indywidualnej zgody Komisji 
niektórych rodzajów działalności przemysłowej objętych unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji. Uważa jednak za bardzo istotne, by nie dopuścić do ryzyka 
efektu zdarzenia w tych przedsiębiorstwach, aby nie korzystały one z dodatkowej 
pomocy przyznawanej przez FST na dekarbonizację ich działalności przemysłowej po 
to, by następnie sprzedawać swoje nadwyżki uprawnień do emisji i w ten sposób 
uzyskiwać nieoczekiwane zyski, obok pomocy finansowej z FST.

- dalsza optymalizacja przydziału środków finansowych i większe ukierunkowanie tego 
przydziału na osiąganie rezultatów: z myślą o bardziej rygorystycznym stosowaniu 
zasady „wykorzystaj lub strać” podniesiono wymagane poziomy realizacji priorytetów, 
aby umożliwić dostosowania i ponowny przydział środków w przypadku braku 
realizacji celów oraz zapewnić dodatkowość każdego wydanego euro;

- celem FST jest wspieranie regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w 
celu osiągnięcia do 2050 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 
Wszystkie państwa członkowskie będą musiały przyczynić się do osiągnięcia tego 
wspólnego celu, mając na uwadze, że niepowodzenie ze strony jednego z nich 
zagroziłoby wysiłkom wszystkich pozostałych i miałoby negatywne skutki dla 
wszystkich pozostałych państw, nawet tych, które poczyniły największe postępy w 
zielonej transformacji. W związku z tym, aby zapewnić tę samą podstawową zasadę 
solidarności europejskiej, sprawozdawca jest zdania, że należy ograniczyć dostęp do 
tego funduszu dla państw członkowskich, które nie zobowiązały się jeszcze do 
osiągnięcia krajowego celu w zakresie neutralności emisyjnej do 2050 r., a przydział 
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krajowy tych państw powinien zostać w części zawieszony do momentu przyjęcia tego 
celu;

- bardziej precyzyjna definicja kwalifikujących się rodzajów działalności przemysłowej: 
sprawozdawca przyznaje, że we wniosku prawidłowo zidentyfikowano obszary i 
sektory, które najsilniej odczują skutki transformacji, w szczególności ze względu na 
ich zależność od paliw kopalnych i wysokoemisyjną działalność przemysłową. 
Sprawozdawca zwraca jednak uwagę na poważne niedopatrzenie w tej identyfikacji i 
uważa, że należy rozszerzyć zakres inwestycji kwalifikujących się do wsparcia w 
ramach funduszu na działalność przemysłową, która – mimo że generuje niskie emisje 
gazów cieplarnianych – obejmuje wytwarzanie gotowych produktów, które ostatecznie 
nie są zgodne z celem neutralności Unii pod względem emisji dwutlenku węgla. 
Działalność ta – traktowana jako konieczny element transformacji – powinna być objęta 
funduszem. Szybkie i głębokie zmiany w całym łańcuchu wartości zachodzą zwłaszcza 
w sektorze produkcji pojazdów silnikowych: należy zatem udzielić mu szczególnego 
wsparcia europejskiego, aby zapewnić jego pomyślną transformację, wesprzeć 
pracowników oraz utrzymać jego konkurencyjność i wiodącą rolę w kontekście 
zwiększonej konkurencji międzynarodowej. Niemniej jednak należy pamiętać, że bez 
dekarbonizacji transportu niemożliwe jest osiągnięcie celu neutralności klimatycznej: 
sektor ten odpowiada za 23 % emisji CO2 w UE i udział ten rośnie, podczas gdy sam 
transport drogowy odpowiada za 75 % emisji CO2 i energii zużywanej przez ten sektor. 
Producenci samochodów, ich dostawcy, obok sektorów konserwacji i napraw, są w 
największym stopniu narażeni na skutki przejścia na pojazdy bezemisyjne lub 
niskoemisyjne. Ze względu na znaczenie tych sektorów dla gospodarki europejskiej (3,5 
mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w UE, sektor motoryzacyjny odpowiada 
za 8,5 % miejsc pracy w przemyśle europejskim i za 7,5 % europejskiego PKB), muszą 
być one wspierane przez FST.

Sprawozdawca jest zatem przekonany, że uwzględnienie tych zaleceń dla Komisji Rozwoju 
Regionalnego pozwoli zwiększyć zdolności operacyjne i skuteczność Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji z myślą o osiągnięciu europejskiego celu, jakim jest neutralność 
klimatyczna, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w 
tym procesie transformacji.

POPRAWKI

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
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politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych), działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub której produkty gotowe 
są niezgodne z celem Unii neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla. Taka 
sytuacja grozi nie tylko tym, że 
transformacja klimatyczna będzie 
przebiegać w Unii w różnym tempie, ale 
również pogłębieniem dysproporcji między 
regionami, co podważy cele dotyczące 
spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej. W tym kontekście 
szczególną uwagę należy poświęcić 
konkretnym wyzwaniom, jakie powstaną 
w wyniku transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej w regionach 
oddalonych, regionach wyspiarskich i na 
obszarach o niekorzystnym położeniu 
geograficznym, a także na obszarach 
borykających się z problemem 
wyludniania się.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, integracyjna i 
społecznie akceptowalna dla wszystkich, 
nie pozostawiając nikogo w tyle i walcząc 
z ubóstwem energetycznym. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie, a także 
różne podmioty regionalne i lokalne 
powinny zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji oraz charakterystykę i 
specyfikę swoich regionów, w tym 
intensywność emisji dwutlenku węgla oraz 
PKB na mieszkańca niższy od średniej 
unijnej, a także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych i przekształcić wyzwania w 
szanse. W ramach transformacji unikać 
należy zapaści gospodarczej najbardziej 
narażonych regionów i jednocześnie 
zagwarantować podstawę rozwoju 
gospodarczego w tych regionach. Ważną 
rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
wspieranie działań na rzecz sprawiedliwej 
i udanej transformacji energetycznej w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu oraz łagodzenie negatywnych 
skutków transformacji klimatycznej 
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wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
ograniczanie negatywnych skutków 
społecznych i finansowanie modernizacji i 
restrukturyzacji lokalnej gospodarki, 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie oraz tworzenie nowych szans 
za pomocą szkoleń, przekwalifikowywania 
i zaktualizowanych programów 
nauczania. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami. Ze względu 
na charakter polityki transformacji 
proponuje się, aby FST był instrumentem 
długoterminowym przy zapewnieniu 
pełnej zgodności z wizją osiągnięcia 
neutralności klimatycznej na kontynencie 
do 2050 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
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jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne 
w ramach polityki spójności.

jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Dobrowolne 
przesunięcia środków z EFRR i EFS+ 
podlegające decyzji poszczególnych 
państw członkowskich będą uzupełniać 
osiągnięcie tego celu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach instrumentów 
polityki spójności oraz wszelkich innych 
stosownych unijnych i krajowych 
instrumentów finansowania 
ukierunkowanych na narażone sektory. 
Ustanowienie FST nie powinno prowadzić 
do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP].

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na stałych 
paliwach kopalnych, które posiadają 
działalność przemysłową 
charakteryzującą się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub działalność 
przemysłową, której produkty gotowe 
ostatecznie nie są zgodne z celem Unii 
neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla, z uwagi na konieczność 
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wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania unijnego.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19.  Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [ustanawiającym 
Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne i 
regionalne gospodarki i są zrównoważone 
w długim okresie, z uwzględnieniem 
wszystkich celów Zielonego Ładu. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, łagodząc jednocześnie 
negatywne gospodarcze i społeczne skutki 
transformacji ekologicznej. W przypadku 
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bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
tym względzie gaz ziemny może stanowić 
technologię pomostową w okresie 
przejściowym, zastępując bardziej 
wysokoemisyjne źródła energii, i ma 
udział w zwiększaniu wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych . 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, w tym 
technologii SI, a także w dziedzinie 
cyfryzacji, łączności, dostępności i 
zrównoważonej mobilności, a także 
wspieraniu przesunięcia 
międzygałęziowego, pod warunkiem że 
środki te pomagają łagodzić negatywne 
skutki uboczne przechodzenia na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
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wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien również wspierać 
działalność przemysłową, która – mimo że 
nie generuje znaczących emisji gazów 
cieplarnianych – obejmuje wytwarzanie 
produktów przemysłowych dotkniętych 
skutkami przejścia na neutralność 
klimatyczną Unii. W związku z tym 
europejski sektor produkcji pojazdów 
silnikowych jest i będzie jeszcze w 
większym stopniu jednym z sektorów 
najbardziej dotkniętych skutkami 
transformacji, mając na uwadze, że działa 
on w kontekście intensyfikacji 
konkurencji międzynarodowej i 
zaostrzania wymogów środowiskowych, 
jako, że odpowiada za prawie 20 % emisji 
CO2 w Unii. Nie można zatem osiągnąć 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla bez specjalnego 
wsparcia dla tego sektora, który 
odpowiada za 8,5% miejsc pracy w 
przemyśle w Unii, 7,5% PKB UE i około 
3,5 mln bezpośrednich miejsc pracy, co 
stanowi 11,4% miejsc pracy w przemyśle 
wytwórczym UE, oraz 13,8 mln 
pośrednich miejsc pracy. W szczególności, 
jako że producenci pojazdów, ich 
dostawcy oraz sektory konserwacji i 
naprawy są w największym stopniu 
narażeni, FST powinien wspierać te 
sektory oraz pomagać pracownikom i 
osobom poszukującym pracy w 
przekwalifikowaniu się w kierunku 
bardziej nowoczesnych umiejętności, 
zwłaszcza w kontekście alternatywnych 
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gałęzi przemysłu produkujących pojazdy 
bezemisyjne lub niskoemisyjne. FST, jako 
skuteczne narzędzie w okresie 
transformacji i przejścia na niskoemisyjną 
mobilność, powinien również wspierać 
inwestycje w sieci i floty transportu 
publicznego i jednocześnie propagować 
przesunięcie międzygałęziowe, zwłaszcza 
w ośrodkach wielkomiejskich, oraz sieć 
połączeń na obszarach wiejskich. 
Szczególną uwagę należy również zwrócić 
na problemy społeczno-gospodarcze 
obszarów wyludnionych lub słabo 
zaludnionych, które w dużym stopniu 
zależą od paliw kopalnych, aby 
zapobiegać delokalizacji i wyludnianiu 
tych obszarów.

Poprawka 11

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 pracowników i osób 
samozatrudnionych dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im dostosowanie 
się do nowych możliwości zatrudnienia, a 
także pomoc w poszukiwaniu pracy i 
aktywną oraz pełną integrację na rynku 
pracy na rzecz osób poszukujących pracy. 
Ponadto należy uwzględnić w 
szczególności stopę bezrobocia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji, zwłaszcza stopę bezrobocia 
młodzieży.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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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 
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 

(12) Aby zwiększyć modernizację i 
restrukturyzację 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 znacznej liczby miejsc pracy 
lub wspieranie przystosowywania 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 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. W przypadku takich 
inwestycji należy zapobiegać ryzyku 
efektu zdarzenia występującego w danych 
zakładach przemysłowych, aby nie 
korzystały one z dodatkowej pomocy 
przyznawanej przez FST na 
dekarbonizację ich działalności po to, by 
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wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

następnie sprzedawać swoje nadwyżki 
uprawnień do emisji i w ten sposób 
uzyskiwać nieoczekiwane zyski, obok 
pomocy finansowej z FST. 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 ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
zaistniałe zmiany strukturalne i środki 
wymagane w związku z tymi zmianami.

__________________ __________________
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).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane 
dobrowolnymi przesunięciami środków z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
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sprawiedliwej transformacji. sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki do 2050 r., w szczególności 
w zakresie stopniowych przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych 
z produkcją stałych paliw kopalnych, innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych lub 
działalności, której gotowe produkty 
przemysłowe nie są zgodne z celem 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i zwiększeniu możliwości 
zatrudnienia na obszarach dotkniętych 
skutkami transformacji w celu 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
takie jak wskaźnik bezrobocia i utrata 
miejsc pracy, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
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transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć jak 
najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Stanowi to wyzwanie dla 
instytucji zarządzających i państw 
członkowskich pod względem realizacji 
planów, ponieważ ich przyjęcie jest 
konieczne do uwolnienia finansowania. 
Aby ułatwić sprostanie temu wyzwaniu i 
wspierać podmioty lokalne we wdrażaniu 
FST, przed przyjęciem planów należy 
zatem udostępnić warunkowe płatności 
zaliczkowe na pomoc techniczną.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych 
w przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie zasobów FST i zwiększyć 
jego zorientowanie na rezultaty, Komisja 
powinna mieć możliwość – zgodnie 
z zasadą proporcjonalności – stosowania 
korekt finansowych w przypadku wyników 
znacznie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów oraz przy udziale 
przedstawicieli społeczności dotkniętej 
skutkami transformacji, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

__________________ __________________
15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13. 15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu powinny uwzględniać skutki 
pandemii COVID-19 w całej Unii. Cele te 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, 
a także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, 
z jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom lub rodzajom 
działalności gospodarczej, które 
napotykają poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze w procesie transformacji w 
kierunku gospodarki UE neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., zwłaszcza w zakresie 
tworzenia miejsc pracy oraz podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji pracowników, a także 
szkolenia.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest wspieranie 
działań ukierunkowanych na 
sprawiedliwą i pomyślną transformację 
energetyczną oraz umożliwienie regionom, 
podmiotom gospodarczym i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r. Finansowanie z FST 
jest niezbędne dla dalszego zmniejszania 
dysproporcji regionalnych oraz dla 
europejskiej spójności społecznej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 11 270 459 000 EUR 
w cenach bieżących (10 mld w cenach z 
2018 r.) i nie są przesuwane ze środków z 
innych funduszy UE objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe 
RWP].Ta kwota może zostać zwiększona, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie co 
najmniej 2 % lub na poziomie rocznej 
stopy inflacji w Unii, jeśli przekracza ona 
2 %.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
podziału między państwa członkowskie 
zasobów w okresie 2021–2027, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I oraz zgodnie z rocznym 
podziałem zasobów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
przesunięcia środków z EFRR ani EFS+.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], są 
wdrażane w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 32 
803 000 000 EUR w cenach bieżących (30 
mld w cenach z 2018 r.) z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (vi) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 
ust. 3, 4 i 8.
Kwotę tę uznaje się za inne zasoby, 
o których mowa w art. 3 ust. 2, i stanowi 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
Środki te udostępnia się na zobowiązania 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ponadto udostępnia się kwotę 
15 600 000 EUR w cenach bieżących na 
wydatki administracyjne z zasobów, 
o których mowa w akapicie pierwszym.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460. Słowa „(30 mld w cenach 
z 2018 r.)” zostały dodane do tekstu wniosku.)

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 0,35 % kwoty, o której mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy, przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczny podział kwoty, o której 
mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460 z odniesieniem do 
załącznika I w brzemieniu zmienionym w tym wniosku.)

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
kwota, o której mowa w ust. 1, nie 
wymaga uzupełniającego przesunięcia 
środków z EFRR ani EFS+, o którym 
mowa w załączniku I.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460. Słowo „przesunięcie” 
zastępuje użyte w pierwotnym tekście wniosku słowo „wsparcie”.)
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 
ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady 
dotyczące anulowania zobowiązań, 
określone w tytule VII rozdział IV 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], mają 
zastosowanie do zobowiązań budżetowych 
opierających się na zasobach, o których 
mowa w ust. 1. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 12 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 
finansowego zasobów tych nie 
wykorzystuje się na kolejny program ani 
kolejne działanie.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7.

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są związane z jego celem 
szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa, w tym MŚP oraz 
przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub spalania gazu 
ziemnego, o ile spełnione są następujące 
warunki:
– inwestycje prowadzą do modernizacji 
lub zastąpienia istniejącej infrastruktury 
charakteryzującej się większą 
intensywnością emisji dwutlenku węgla,
– inwestycje przyczyniają się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w 
Unii najpóźniej do 2050 r., 
– infrastruktura objęta wsparciem opiera 
się na synergii ze zdolnością do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i innej energii neutralnej 
pod względem emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w zieloną 
infrastrukturę, zmniejszenie 
zanieczyszczeń, regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym m.in. tworzenie 
ośrodków różnorodności biologicznej, z 
korzyścią dla zrównoważonej turystyki;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
wszelkiego rodzaju odpadów i 
ograniczanie ich ilości, efektywne 
gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) inwestycje w programy na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników oraz osób 
samozatrudnionych, a także inwestycje w 
szkolenia w zakresie przedsiębiorczości;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy w formie wsparcia 
na rzecz dostępu do rynku pracy;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur sprzyjających 
czystej ekologicznie i zrównoważonej 
mobilności, przyczyniające się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i 
dywersyfikacji rozwiązań w zakresie 
zrównoważonej mobilności; inwestycje w 
sieci i floty transportu publicznego, 
skupione w szczególności na 
propagowaniu przesunięcia 
międzygałęziowego w kierunku 
mobilności niskoemisyjnej w ośrodkach 
wielkomiejskich i na obszarach wiejskich;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) działania przemysłowe, których 
produkty gotowe lub ich zastosowanie 
ostatecznie są niezgodne z celem 
dotyczącym neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać 
inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) niniejszego 
rozporządzenia. Takie inwestycje 
kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, 
gdy są niezbędne do wdrożenia 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji i nie 
nakładają się poprzez efekt zdarzenia 
występującego niezależnie z zyskami 
uzyskiwanymi przez zakłady przemysłowe 
w ramach ETS. Inwestycje te są ponadto 
zrównoważone i nie zwiększają ani nie 
utrzymują zależności od stałych paliw 
kopalnych.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) budowy elektrowni jądrowych;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

skreśla się

__________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
gazu ziemnego;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

skreśla się

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria lub w których prowadzona 
jest dana działalność gospodarcza, na 
podstawie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów lub 
rodzajów działalności gospodarczej 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
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i klimatu. członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim, 
a środki te mogą zostać uzupełnione 
środkami przesuniętymi na zasadzie 
dobrowolności zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST nie może 
przekroczyć trzykrotności kwoty wsparcia 
z FST na cele tego priorytetu.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, przy pełnym poszanowaniu 
zasady partnerstwa, wspólnie 
z właściwymi organami danych terytoriów, 
w tym z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący obszary 
dotkniętego terytorium lub terytoriów 
odpowiadających poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
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negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
gospodarczymi, dotyczącymi rynku pracy, 
społecznymi i dotyczącymi spójności 
terytorialnej negatywnymi skutkami 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji 
i wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów cieplarnianych 
i przejścia na alternatywne gałęzie 
przemysłu w sektorach, w których gotowe 
produkty przemysłowe ostatecznie nie są 
zgodne z celem, jakim jest neutralność 
emisyjna.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
procesu transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 
r., w tym harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne 
z najnowszą wersją krajowego planu 
w dziedzinie energii i klimatu;
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jednoznaczne zobowiązanie 
zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r., 
oraz zgodnie z celami UE w zakresie 
redukcji emisji do 2030 r.;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 
i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 
z FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria lub dane rodzaje działalności 
gospodarczej wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria lub rodzaje działalności 
gospodarczej najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, dotyczącymi rynku pracy, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia do 2050 r. na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, z 
uwzględnieniem stopy bezrobocia i przy 
wskazaniu liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
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z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

transformacji lub utracone i utraconych 
dochodów regionalnych, a także potrzeb 
i celów w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r. w związku z 
przekształceniem lub zaprzestaniem na 
tych terytoriach działalności, która 
charakteryzuje się wysoką intensywnością 
emisji gazów cieplarnianych lub której 
gotowe produkty przemysłowe ostatecznie 
nie są zgodne z celem neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., oraz opracowanie planów dotyczących 
zrównoważonej mobilności i 
ekologicznych planów energetycznych 
dostępnych i przystępnych cenowo na 
terytoriach najbardziej dotkniętych 
skutkami transformacji;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
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klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

klimatu do 2050 r. i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w zakresie 
infrastruktury transportowej: wykaz 
takich operacji oraz ocenę skutków 
wskazującą poziom przyciągania 
inwestycji, oczekiwaną liczbę miejsc pracy 
utworzonych dzięki budowie 
infrastruktury i wkład w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) kompleksowe ramy czasowe 
wdrażania konkretnych działań 
przewidzianych w planie.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej Terytorialne plany sprawiedliwej 
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transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, strategią 
przemysłową, strategią na rzecz czystej i 
inteligentnej mobilności, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji wyklucza się wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
opartą na stałych paliwach kopalnych i 
plany te muszą umożliwiać dalsze 
wzmacnianie lokalnych gospodarek.
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Isabel Carvalhais

PA_Legam
ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy projekt opinii stanowi odpowiedź na wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej 
przedłożony w styczniu 2020 r. w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST), wspierającego terytoria i społeczności w przejściu do 2050 r. na 
neutralną dla klimatu gospodarkę UE o obiegu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami 
porozumienia paryskiego.

W odniesieniu do zmiany klimatu kluczową rolę odgrywają rolnicy, w związku z czym są oni 
jedną z głównych zainteresowanych stron, jeśli chodzi o osiągnięcie tego celu.

W niniejszej opinii potwierdzono, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji musi 
mieć charakter uzupełniający w stosunku do nowych zasobów finansowych. W procesach 
decyzyjnych w ramach wszystkich głównych funduszy WRF, w tym WPR, należy 
uwzględniać kwestie związane z klimatem, aby przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki, 
co wymaga odpowiednich środków finansowych. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien stanowić uzupełnienie działań w ramach innych długoterminowych 
strategii UE, a nie im szkodzić.

Wspólne wysiłki mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest 
gospodarka neutralna dla klimatu, w związku z tym dostęp do FST powinien być uzależniony 
od przyjęcia krajowego celu polegającego na osiągnięciu do 2050 r. neutralności 
klimatycznej, a także celów pośrednich do 2030 r.

W opinii podkreśla się, że specjalną uwagę należy poświęcić szczególnie dotkniętym 
terytoriom będącym obszarami wiejskimi lub peryferyjnymi, które już teraz stoją w obliczu 
poważnych wyzwań społecznych i gospodarczych, co jeszcze bardziej ogranicza ich zdolność 
do reagowania na wyzwania procesu transformacji. Regiony te mogą również odgrywać 
ważną rolę w rozwoju inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, w tym obszarów z nimi 
sąsiadujących.

Integracyjne strategie i polityka są niezbędne, aby uniknąć pogłębiania nierówności 
w procesie transformacji i zapewnić społecznościom niezbędne wsparcie społeczne. 
W związku z tym proponuje się pewne nowe kwalifikujące się działania o charakterze 
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społecznym, a także podejście oddolne w zakresie zaangażowania zainteresowanych stron.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych 
i społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych i redukcji emisji 
dwutlenku węgla oraz Europejskim filarze 
praw socjalnych. Niniejsze rozporządzenie 
wdraża jeden z priorytetów określonych w 
komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu ograniczenia 
kosztów gospodarczych i społecznych 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę do 2050 r. i na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją. Ponadto w 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST) należy uwzględnić 
bezprecedensowe skutki kryzysu 
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związanego z COVID-19.
__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, inkluzywna, 
oparta na danych naukowych i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie, wraz z 
organami i zainteresowanymi podmiotami 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
przewidywanych skutków negatywnych i 
tym samym przestrzegać zasady „nie 
szkodzić” określonej w Europejskim 
Zielonym Ładzie. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasada uwzględniania kwestii 
klimatu we wszystkich unijnych 
programach ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia do 2050 r. gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Kwestie 
związane z klimatem należy uwzględniać 
w procesach decyzyjnych w ramach 
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wszystkich głównych funduszy objętych 
wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), 
w tym wspólnej polityki rolnej (WPR), 
a fundusze te powinny przyczyniać się do 
dekarbonizacji gospodarki. Programy te 
mogą być skuteczne w zapewnieniu 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji dla 
wszystkich, tylko jeżeli będą dysponowały 
odpowiednimi środkami budżetowymi. 
WRF na lata 2021–2027 powinny zatem 
zapewniać solidne i ambitne ramy 
finansowe, aby skutecznie zrealizować ten 
cel, oraz przewidywać alokacje nowych 
środków finansowych, tak aby FST mógł 
funkcjonować jako dodatkowe narzędzie 
wpierające działania na rzecz klimatu i 
stanowić uzupełnienie tych działań 
i wpływu innych długoterminowych 
strategii Unii, a nie im szkodzić. 
Utworzenie FST nie powinno oznaczać 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
inne fundusze WRF, w szczególności na 
WPR lub politykę spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych 
i gospodarczych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Unia powinna towarzyszyć 
regionom i ich mieszkańcom oraz 
zapewnić im wsparcie w przejściu ku 
neutralności klimatycznej dzięki 
stworzeniu równowagi między potrzebami 
w zakresie zatrudnienia, niezależności 
energetycznej czy bezpieczeństwa 
żywnościowego a unijnym celem 
neutralności klimatycznej poprzez 
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skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych, związanych ze 
spójnością i klimatycznych na wszystkich 
odpowiednich szczeblach. W związku z 
tym zrównoważona gospodarka leśna i 
zrównoważone rolnictwo oraz powiązane 
sektory mają do odegrania ważną rolę w 
przyszłej WPR.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji, 
zrównoważonego rozwoju i modernizacji 
oraz restrukturyzacji lokalnej gospodarki, 
określenie i wykorzystywanie 
alternatywnych zasobów na szczeblu 
lokalnym oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Powinno to przyczynić się do 
zapobiegania degradacji środowiska. 
Środki wspierane przez FST powinny 
przeciwdziałać zjawisku depopulacji 
regionów w procesie transformacji 
energetycznej. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
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i jest wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu 
w główny nurt polityki. Środki z własnej 
puli FST mają charakter uzupełniający 
i dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków 
z budżetu unijnego na wsparcie celów 
w zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład 
w osiągnięcie tego celu. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne 
w ramach polityki spójności.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
i rozporządzeniu (UE) .../... (Europejskie 
prawo o klimacie) bardziej ambitnymi 
planami Unii dotyczącymi stwarzania 
możliwości na rzecz zamożniejszego, 
zdrowszego oraz bardziej inkluzywnego i 
ekologicznego kontynentu, FST powinien 
odgrywać kluczową rolę we włączaniu 
działań w dziedzinie klimatu w główny 
nurt polityki i umożliwić przejście do 2050 
r. na zasobo- i energooszczędną 
gospodarkę opartą na odnawialnych 
źródłach energii i neutralną dla klimatu. 
Środki z własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający i dodatkowy w stosunku do 
inwestycji koniecznych do osiągnięcia 
ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 
25 % wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z EFRR i EFS+ mogą wnosić 
pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przejście do gospodarki i 
społeczeństwa, które są neutralne dla 
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klimatu i zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, stanowi jeden z 
najważniejszych wspólnych celów Unii, w 
przypadku którego wspólne wysiłki 
podejmowane przez wszystkich mają 
zasadnicze znaczenie dla jego osiągnięcia. 
FST jest elementem Europejskiego 
Zielonego Ładu, w związku z czym dostęp 
do niego powinien być uzależniony od 
przyjęcia krajowego celu polegającego na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
2050 r., a także celów pośrednich do 2030 
r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności..

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności oraz polityki rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach WPR, a także 
inwestycje krajowe i regionalne oraz 
kapitał prywatny, i w żadnym wypadku nie 
powinny zastępować takich inwestycji.

Uzasadnienie

WPR jest polityką, która powinna wspierać przechodzenie producentów rolnych na bardziej 
zrównoważone praktyki oraz odchodzenie od uzależnienia od paliw kopalnych. Ponadto 
należy utrzymywać, a nie ograniczać finansowanie WPR na społeczne i oparte na 
społecznościach wiejskich aspekty rozwoju obszarów wiejskich, i FST powinien funkcjonować 
dodatkowo względem tych środków.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu o obiegu zamkniętym jest 



RR\1210220PL.docx 329/357 PE648.609v04-00

PL

państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

wyzwaniem dla wszystkich państw 
członkowskich. Będzie ono szczególnie 
trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zależność od 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych oraz zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają ludzi, 
społeczności i lokalne gospodarki, które 
są zrównoważone w perspektywie średnio- 
i długoterminowej i które są dostosowane 
do celów Europejskiego Zielonego Ładu i 
porozumienia paryskiego. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
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takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Należy również wspierać 
innowacyjne praktyki w zakresie 
użytkowania gruntów i rolnictwa, które 
przyczyniają się do zmniejszenia śladu 
węglowego tego sektora, oraz działania na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
wspierające dywersyfikację lokalnej 
gospodarki na obszarach wiejskich. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
wspierają tworzenie trwałych miejsc pracy 
i pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę do 2050 r. i 
gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
przyczyniają się do tej transformacji.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
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wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Odejście od paliw kopalnych może 
stanowić wyzwanie ze względu na pewne 
rozbieżne cele. Można to zaobserwować w 
przypadku projektów dotyczących energii 
wodnej, które mogą wywierać negatywny 
wpływ na stan ekologiczny jednolitych 
części wód, ich wzajemne połączenia i 
populację ryb, a w konsekwencji na 
lokalne społeczności i ich środki do życia. 
FST powinien finansować jedynie 
rozwiązania typu „no-regret” i korzystne 
dla wszystkich, zarówno pod względem 
środowiska, jak i klimatu. Takie 
rozwiązania powinny być określone w 
opisie projektu oraz w odpowiednich 
przypadkach powinny być objęte zakresem 
projektu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz osiągnięcia gospodarki 
neutralnej dla klimatu FST powinien 
wspierać rozwój silnej biogospodarki o 
obiegu zamkniętym, aby stymulować 
zrównoważoność w sektorze rolnictwa. 
Produkowana w sposób zrównoważony i 
wydajny biomasa z sektorów rolnictwa, 
leśnictwa i morskiego, która nadaje 
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wartość bocznemu strumieniowi odpadów 
i bioodpadom, mogłaby zapewnić istotny 
wkład w wywiązanie się przez Unię z 
zobowiązań klimatycznych.

Poprawka 13

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 pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, aby umożliwić im 
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 
ukierunkowanych na przyszłościowe 
sektory, co ułatwi im dostosowanie się do 
nowych możliwości zatrudnienia; ponadto 
FST powinien oferować pomoc i 
doradztwo dla osób poszukujących pracy, 
zapewniając przy tym równy dostęp 
wszystkim grupom społecznym bez 
dyskryminacji, i aktywną integrację tych 
osób na rynku pracy.

Poprawka 14

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą oraz wesprzeć modernizację i 
restrukturyzację terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
działalności przyjaznej dla klimatu 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii, które to inwestycje 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu przejścia na gospodarkę o obiegu 
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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 
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.

zamkniętym. 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, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
działalności przyjaznej dla klimatu 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii, 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 być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności polityki spójności i 
rynku wewnętrznego oraz równych 
warunków działania na tym rynku 
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.
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__________________ __________________
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).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby uniknąć pogłębiania 
nierówności w sprawiedliwym procesie 
transformacji, konieczne są integracyjne 
strategie i polityka, które są korzystne dla 
wszystkich. Naczelną zasadą wsparcia z 
FST powinno być propagowanie spójności 
społecznej w drodze promowania 
równości płci, zapewnienia dynamicznego 
rozwoju obszarów wiejskich, lepszych 
warunków dla migrantów, pracowników 
sezonowych, młodych i starszych oraz 
pracowników o niskich umiejętnościach, a 
także dopilnowanie, aby nikt nie został 
pominięty. Przeprowadzone oceny 
wykazały duże znaczenie uwzględniania w 
terminowy i spójny sposób celów równości 
płci we wszystkich aspektach oraz na 
wszystkich etapach przygotowywania, 
monitorowania, wdrażania i oceny 
programów operacyjnych, a jednocześnie 
zapewnienia konkretnych działań 
promujących równość płci.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, wraz z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
społeczeństwem obywatelskim i 
odnośnymi społecznościami lokalnymi, i 
przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
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platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń 
i najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
stopniowych przekształceń lub 
stopniowego zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych przy 
jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu 
szans na zatrudnienie dzięki 
przekwalifikowaniu pracowników oraz 
ułatwieniu im przejścia do innych form 
zatrudnienia na terytoriach dotkniętych 
skutkami transformacji, aby zapobiegać 
wykluczeniu społecznemu. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone 
i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
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zostały zatwierdzone przez Komisję. finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku) i należy 
je przekazać Komisji do zatwierdzenia. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
preferować przyjmowanie strategii 
oddolnych podczas przygotowywania i 
wdrażania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, zapewniając 
aktywne uczestnictwo właściwych 
organów publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych ze wszystkich 
sektorów działalności oraz innych 
odpowiednich zainteresowanych stron ze 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
sektora rolnictwa. Aby zapewnić 
skuteczne działania na szczeblu lokalnym, 
w przygotowywanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji należy 
aktywnie zaangażować, jeśli jest to 
wykonalne, zainteresowane strony z 
terytoriów dotkniętych skutkami tej 
transformacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 

(16) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie zasobów FST i zwiększyć 
jego ukierunkowanie na rezultaty, 
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zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych 
w przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Szczególnej uwagi i wsparcia 
wymagają obszary wiejskie i peryferyjne, 
które odczuwają skutki procesu 
transformacji. Wiele z tych obszarów, 
włącznie z rolnikami i małymi 
przedsiębiorstwami, już dziś stoi przed 
jeszcze większymi wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi, takimi jak 
starzenie się społeczeństwa, migracja 
wewnętrzna młodzieży, ogólne 
wyludnianie się i niska gęstość 
zaludnienia, niższy poziom umiejętności, 
gorsza infrastruktura i łączność cyfrowa 
oraz słabsza łączność energetyczna, co w 
jeszcze większym stopniu ogranicza ich 
zdolność do reagowania na wyzwania 
procesu transformacji. Obszary te 
mogłyby również odegrać istotną rolę 
w zapewnianiu zdolności w zakresie 
realizacji inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu gruntów rolnych. W 
związku z tym w planach terytorialnych 
należy przewidzieć również możliwość 
włączenia obszarów wiejskich 
sąsiadujących ze wskazanymi terytoriami 
jako kwalifikujących się do wdrożenia 
technologii i infrastruktury energii ze 
źródeł odnawialnych.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia ludziom i terytoriom, które 
wymagają dodatkowego wsparcia, aby 
stawić czoła poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku unijnej 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 
2050 r. i gospodarki o obiegu zamkniętym, 
oraz w celu przekształcenia tych wyzwań 
w szanse, szczególnie pod względem 
trwałych nowych miejsc pracy, w sposób, 
który nie naraża na szwank celów 
środowiskowych i który chroni 
ograniczone zasoby naturalne.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom, obywatelom i 
przedsiębiorstwom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych, związanych 
ze zdrowiem publicznym i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, a zarazem 
przyczynia się do ochrony zasobów 
naturalnych Europy i zapobiega 
degradacji środowiska.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
nadrzędne cele Europejskiego Zielonego 
Ładu, w szczególności ogólnounijny cel 
neutralności klimatycznej ustanowiony w 
rozporządzeniu (UE) 2020/… 
(Europejskie prawo o klimacie), w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
klimatem i środowiskiem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
transformacji, podczas której nikt nie jest 
pozostawiony sam sobie.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą X mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone o 
dodatkowe zasoby przydzielone w 
budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z 
podstawowym aktem prawnym. 
Finansowanie FST nie może odbywać się 
ze szkodą dla zasobów przydzielonych 
innym funduszom przewidzianym w WRF, 
w tym dla zasobów przeznaczonych na 
WPR. Kwota ta stanowi dodatkowe środki 
i jej finansowanie nie powinno oznaczać 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
inne fundusze WRF, w szczególności na 
WPR lub politykę spójności1a.



RR\1210220PL.docx 341/357 PE648.609v04-00

PL

__________________
1a W rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 – stanowisko 
Parlamentu z myślą o osiągnięciu 
porozumienia Parlament Europejski 
opowiedział się za utrzymaniem 
finansowania polityki spójności i WPR w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym. Finansowanie z 
FST jest jego uzupełnieniem.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostęp do FST jest uzależniony od 
zobowiązania danego państwa 
członkowskiego do przyjęcia krajowego 
celu polegającego na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
a także celów pośrednich w zakresie 
obniżenia emisyjności do 2030 r.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST 
w budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

skreśla się
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 
i przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie 
z art. 7.

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są związane z jego celem 
szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy, 
dywersyfikacji gospodarczej 
i restrukturyzacji ekonomicznej, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
działalności przyjaznej dla środowiska 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii oraz 
większego dostępu do nich, włącznie z 
innowacyjnymi praktykami 
ograniczającymi emisje dwutlenku węgla 
w użytkowaniu gruntów i rolnictwie;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
ekologiczny transport publiczny na 
obszarach wiejskich, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach sąsiadujących ze wskazanymi 
terytoriami;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w rozwój 
szybkich sieci szerokopasmowych na 
obszarach wiejskich i oddalonych, aby 
wspierać dostęp do technologii cyfrowych 
dla wszystkich, włącznie z rolnictwem 
cyfrowym;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy czym priorytetowo 
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należy traktować rozwój zielonej 
infrastruktury i ekologicznych zastosowań 
w działalności rolniczej i leśnej, a 
jednocześnie zapewnić przestrzeganie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, włącznie 
ze zrównoważoną biogospodarką o obiegu 
zamkniętym, w tym poprzez zapobieganie 
powstawaniu odpadów i ograniczanie ich 
ilości, efektywne gospodarowanie 
zasobami, ponowne wykorzystywanie, 
naprawy oraz recykling;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w projekty mające na 
celu zwalczanie ubóstwa energetycznego i 
zwiększające efektywność energetyczną;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy 
oraz programy reintegracji pracowników i 
osób poszukujących pracy w nowych 
obszarach działalności;
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy i 
doradztwo dla osób poszukujących pracy;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy oraz zapewnienie 
równego dostępu i promowanie równości 
płci;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) inwestycje, które przyczyniają się 
do zmniejszenia ryzyka wyludniania 
obszarów dotkniętych skutkami 
transformacji, w szczególności obszarów 
wiejskich;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną i usługi socjalne świadczone w 
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interesie ogólnym na obszarach o słabym 
zasięgu, w szczególności na obszarach 
wiejskich, oraz w ochronę kluczowych 
pracowników dotkniętych transformacją 
lub kryzysem w danym sektorze;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną i usługi 
doradcze.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi 
w art. 107 i 108 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. 
h) niniejszego rozporządzenia. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji. Ze środków 
FST można także wspierać inwestycje 
skierowane do rolników i małych 
przedsiębiorstw rolnych skupiających 
się na zrównoważonej działalności 
rolniczej i leśnej.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416;

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416, z wyjątkiem przypadków, 
gdy trudności te wynikają z kryzysu 
związanego z COVID-19;

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, celem neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz celami Europejskiego 
Zielonego Ładu.



PE648.609v04-00 348/357 RR\1210220PL.docx

PL

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki, które mogą zostać przesunięte 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Łączna wysokość środków z 
EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu 
FST nie może przekroczyć trzykrotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami i zainteresowanymi podmiotami 
z danych terytoriów, w tym organami 
lokalnymi i regionalnymi, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
2016/206617 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
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w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji, 
przetwarzania i wykorzystania paliw 
kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku osiągnięcia celu gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r., w tym 
dokładny harmonogram głównych etapów 
transformacji ku realizacji pośrednich 
celów w zakresie obniżenia emisyjności do 
2030 r., które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 
i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
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z FST zgodnie z ust. 1; FST zgodnie z ust. 1, w stosownych 
przypadkach wraz z obszarami 
sąsiadującymi, które mogą wnieść wkład 
w transformację lub są dotknięte 
procesem transformacji na wskazanych 
terytoriach z perspektywy gospodarczej i 
społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych 
z transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi 
i środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane 
z zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; ryzyko wyludnienia w regionach 
dotkniętych transformacją; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
a także wyzwania związane z ubóstwem 
energetycznym;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków przejścia na 

skreśla się
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gospodarkę neutralną dla klimatu;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami oraz 
ocenę potencjalnych skutków ubocznych 
transformacji w sąsiednich regionach;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wykaz partnerów i 
zainteresowanych stron z danego 
terytorium, z którymi przeprowadzono 
konsultacje;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] i, jeśli 
jest to wykonalne, odpowiednie 
zainteresowane strony na poziomie 
geograficznym terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, w ramach 
podejścia oddolnego.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

4. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także z zobowiązaniem Unii 
wynikającym z porozumienia paryskiego i 
z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą wzmacniać lokalne 
gospodarki oraz krótkie szlaki 
gospodarcze i łańcuchy dostaw.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena śródokresowa, o której mowa w 
akapicie drugim, obejmuje ocenę 
postępów w dążeniu do realizacji celu 
zeroemisyjności netto do 2050 r. oraz 
celów pośrednich do 2030 r.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 2. W przypadku wskaźników 
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produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku 
o zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. W 
dobrze uzasadnionych przypadkach cele 
końcowe mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 70 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.
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