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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.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0453),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci i art. 322 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0153/2020),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 18 
września 2020 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 30 września 2020 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej zgodnie z art. 58 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(A9-0195/2020),

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.

1 [Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].
2 [Dz.U. C 0, 0.0.0000, s. 0. / dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].
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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 
akapit trzeci oraz art. 322 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów4,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.5 Komisja przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu, w którym nakreśliła plan działania zapoczątkowujący nową politykę 
wzrostu dla Europy i wyznaczyła ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ochrony środowiska. Zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie nowych celów 
Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... [ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającym rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] oraz osiągnięcie najpóźniej do 2050 r. neutralności 
klimatycznej w Unii w skuteczny i sprawiedliwy sposób, przy jednoczesnym dążeniu 

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia.
3 Dz.U. C […] z […], s. […].
4 Dz.U. C […] z […], s. […].
5 COM(2019) 640 final.
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do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu ogłoszono wprowadzenie mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
który ma zapewnić środki finansowe i zasoby wiedzy umożliwiające stawienie czoła 
wyzwaniom związanym z klimatem, nie pozostawiając nikogo w tyle. Najbardziej 
narażone na szkodliwe skutki zmiany klimatu i degradacji środowiska są regiony 
i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Zarządzanie transformacją wymaga 
jednocześnie znacznych zmian strukturalnych, zarówno na szczeblu regionalnym, jak 
i krajowym. Aby transformacja ta zakończyła się sukcesem, powinna zmniejszyć 
nierówności, wywrzeć wpływ na zatrudnienie netto w postaci nowych, wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz być sprawiedliwa i akceptowalna społecznie dla wszystkich. Projekty 
i beneficjenci powinni przestrzegać podstawowych wartości Unii określonych w 
traktacie, porozumienia paryskiego oraz unijnego celu neutralności klimatycznej i 
różnorodności biologicznej.

(1a) Osiągnięcie unijnych celów klimatycznych wymaga zajęcia się nie tylko problemem 
zróżnicowanego tempa transformacji w Unii w odniesieniu do działań w dziedzinie 
klimatu, lecz także ryzykiem rosnących dysproporcji społeczno-gospodarczych między 
regionami oraz sprzeciwu ze strony grup społecznych dotkniętych negatywnymi 
skutkami tej polityki. Niezwykle istotne jest skupienie wysiłków na transformacji 
gospodarczej i rewitalizacji danych terytoriów, np. regionów górniczych, zamiast 
liczenia na mobilność pracowników i ryzykowania wyludnienia i stagnacji 
gospodarczej w całych regionach. Aby zachować spójność między celami 
transformacji a takimi priorytetami i celami Unii, jak stymulowanie tworzenia miejsc 
pracy oraz zmniejszanie ubóstwa i nierówności, należy skutecznie wspierać 
dywersyfikację gospodarki na szczeblu lokalnym dzięki solidnym inwestycjom i 
tworzenie trwałego zatrudnienia, aby zapewnić ponowne wejście na lokalny rynek 
pracy pracowników sektorów dotkniętych transformacją. 

 (2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu6 ustanawiający mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, który koncentruje się na regionach, ludziach i sektorach 
obecnie najsilniej odczuwających jej skutki ze względu na swoją zależność od paliw 
kopalnych, w tym węgla kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Te regiony i sektory zostały wskazane przez Komisję i państwa 
członkowskie w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji ustanowionym 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenia w sprawie FST] i 
zatwierdzonym przez Komisję. Mechanizm sprawiedliwej transformacji składa się 
z trzech filarów: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego 
w ramach zarządzania dzielonego, specjalnego systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego 
mającego na celu mobilizowanie dodatkowych inwestycji w regionach dotkniętych 
skutkami transformacji. Wszystkie trzy filary wzajemnie się uzupełniają przy 
wspieraniu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i zajmują się wyzwaniami 
gospodarczymi, społecznymi i regionalnymi oraz możliwościami przejścia najpóźniej 

6 COM(2020) 21 final.
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do 2050 r. na zrównoważoną, neutralną klimatycznie, odporną na zmianę klimatu i 
zosobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

(3) Komisja przyjęła wniosek dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w dniu 14 stycznia 2020 r.7. W celu lepszego programowania i wdrażania 
funduszu należy przyjąć terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, w których 
ustala się główne etapy i harmonogram procesu transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii w zakresie klimatu na 2030 r. oraz najpóźniej do 2050 r. neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę w sposób, który nikogo nie pozostawia w tyle, oraz 
wskazuje się terytoria najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, które mają mniejszą zdolność do sprostania 
wyzwaniom związanym z transformacją. Do przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji 
określonych w art. [7] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenia w sprawie FST] ma 
zastosowanie zasada partnerstwa.

(3a) Sektor publiczny odgrywa szczególną rolę w procesie transformacji Unii w kierunku 
neutralności klimatycznej. Trzeba uznać, że takie elementy gospodarki neutralnej dla 
klimatu jak odnawialne źródła energii i ogólniej rozwój technologii niskoemisyjnych, 
innowacje międzysektorowe oraz inwestycje społeczne, mają wartość wykraczającą 
poza krótkoterminowe zwroty finansowe i wymagają odmiennego traktowania. Jedną 
z kluczowych ról sektora publicznego jest interweniowanie, gdy zawodzi rynek. 

(4) Należy udostępnić instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby rozwojowe wynikające z wyzwań związanych 
z transformacją społeczną i gospodarczą, opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji zatwierdzonych przez Komisję po przeprowadzeniu 
konstruktywnych konsultacji ze wszystkimi odnośnymi zainteresowanymi stronami na 
szczeblu regionalnym, przyczyniać się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego 
Ładu i Europejskiego filaru praw socjalnych oraz być zgodne z celem, jakim jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii najpóźniej do 2050 r.Działania, które 
przewiduje się do objęcia wsparciem, powinny uwzględniać w stosownych 
przypadkach cele i kryteria rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/8528 [rozporządzenia w sprawie systematyki] oraz zapewniać synergię 
z działaniami wspieranymi w ramach pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je uzupełniać, tak aby zapewnić, by wszystkie trzy filary 
działały na rzecz osiągnięcia tych samych celów. Komisja powinna na bieżąco 
monitorować komplementarność trzech filarów i w miarę możliwości dążyć do 
rozwoju synergii. Z instrumentu powinny móc korzystać także sektory lub regiony 
szczególnie dotknięte transformacją klimatyczną, ale nieobjęte szczególnie pierwszym 
filarem. Inwestycje niespójne z osiągnięciem celów Unii w zakresie klimatu i 
środowiska nie powinny kwalifikować się do wsparcia w ramach instrumentu.

(4a) Niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne kryzysu związanego z COVID-19 osłabiły 
publiczne i prywatne zdolności inwestycyjne, ograniczając tym samym zasoby 

7 COM(2020) 22 final
8 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, s. 13).
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finansowe niezbędne do transformacji Unii w kierunku neutralności klimatycznej 
i zasobooszczędności. W tym względzie, w ramach Next Generation EU, instrument 
powinien przyczynić się do zmniejszenia tej luki i umożliwić państwom członkowskim 
podjęcie niezbędnych inwestycji, aby wspierać realizację priorytetów Unii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. 

(5) Aby zwiększyć spójność regionalną i dywersyfikację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, instrument powinien obejmować szeroki zakres 
zrównoważonych inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają się one do zaspokojenia 
potrzeb rozwojowych w ramach transformacji w kierunku osiągnięcia nowych celów 
Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... [ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającym rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)], a także osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. gospodarki 
neutralnej dla klimatu i pod względem emisji dwutlenku węgla i gospodarki o obiegu 
zamkniętym, jak opisano w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje nie powinny obejmować żadnych działań wykluczonych na 
podstawie art. [5] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenia w sprawie FST] i mogą 
obejmować dekarbonizację sektora energii i transportu, przemysłu i zasobów 
budowlanych, zrównoważone sieci ciepłownicze dla regionów górniczych w okresie 
transformacji, ekologiczną i zrównoważoną mobilność, inwestycje w ekologiczne i 
zrównoważone działania badawcze, innowacyjne i cyfryzacyjne, w tym na 
uniwersytetach i w publicznych instytucjach badawczych, wspieranie transferu 
zaawansowanych i gotowych do wprowadzenia na rynek technologii, inwestycje w 
cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową, w tym rolnictwo cyfrowe i 
precyzyjne, infrastrukturę środowiskową w inteligentnym gospodarowaniu odpadami, 
czystą i bezpieczną wodę, infrastrukturę sanitarną, wdrażanie czystej technologii 
zapewniającej przystępną cenowo energię ze źródeł odnawialnych, a także czysty 
wodór, biogaz i biometan w granicach zrównoważonej dostępności, środki w zakresie 
efektywności i integracji energetycznej, w tym remonty i przebudowy budynków, 
rewitalizację i odnowę obszarów miejskich, wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i dekontaminację terenów i ekosystemów, ochronę i 
przywracanie różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych, chyba że są one 
objęte zakresem odpowiedzialności za szkody w środowisku zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, o której mowa w art. 191 TFUE, a także podnoszenie i 
zmianę kwalifikacji, rozwijanie nowych umiejętności i szkolenia ze szczególnym 
uwzględnieniem równouprawnienia płci, inwestycje w placówki opieki oraz tworzenie 
miejsc pracy i infrastruktury społecznej, w tym placówki opieki i mieszkalnictwo 
socjalne. Rozwój infrastruktury może również obejmować rozwiązania prowadzące do 
zwiększenia jej odporności na katastrofy ekologiczne, zwłaszcza te, które są 
gwałtowniejsze wskutek zmiany klimatu, takie jak powodzie, pożary lasów i 
zmieniające się warunki pogodowe. Preferowanym wariantem jest kompleksowe 
podejście inwestycyjne, w szczególności w odniesieniu do terytoriów o znacznych 
potrzebach związanych z transformacją. Można również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie inwestycji, które nie generują wystarczających 
dochodów, instrument ma na celu udostępnianie podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom terytorialnym, 
społecznym, gospodarczym i środowiskowym wynikającym z dostosowania do 
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transformacji klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania i oceny inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji celów Unii w 
dziedzinie klimatu i energii, a także do utrzymania różnorodności biologicznej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady „nie szkodzić”, Komisja powinna uwzględnić 
unijną systematykę dotyczącą zrównoważonej środowiskowo działalności 
gospodarczej. W połączeniu z takimi inwestycjami dostępna będzie pomoc techniczna 
i administracyjna.

(5a) Realizacja celów instrumentu powinna odbywać się w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz promowania przez Unię celu zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci” i zobowiązań uzgodnionych na mocy porozumienia 
paryskiego.

(5b) Przy wdrażaniu instrumentu należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których 
mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, z uwzględnieniem Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej 
konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności produktów i usług. Instrument nie powinien wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub wykluczenia ani 
infrastruktury, która jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania 
równości kobiet i mężczyzn oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Komisja 
powinna mieć możliwość odrzucania wniosków, które nie są zgodne z podstawowymi 
wartościami Unii i prawami podstawowymi, w tym z zasadą niedyskryminacji i 
równości szans.

(5c) Państwa członkowskie i Komisja powinny dopilnować, aby wdrażanie instrumentu 
przyczyniało się do przestrzegania i wspierania równości kobiet i mężczyzn, 
eliminowania nierówności, wspierania równości płci oraz uwzględniania perspektywy 
płci, zgodnie z art. 8 TFUE. Biorąc pod uwagę nieproporcjonalny wpływ procesu 
transformacji i zmiany klimatu na kobiety, ważne jest, aby cele równości płci były 
uwzględniane we wszystkich wymiarach i na wszystkich etapach opracowywania, 
monitorowania, wdrażania i oceny instrumentu w sposób terminowy i spójny. Oceny 
wpływu w aspekcie płci, sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz 
monitorowanie wyników z perspektywy płci powinny zatem stać się częścią cyklu 
programowania.

(5d) Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. Przejście na gospodarkę opartą na zasobach odnawialnych 
ma znaczny potencjał tworzenia miejsc pracy. Jeżeli zostanie on odpowiednio 
wykorzystany, może ostatecznie przynieść wysoki poziom zatrudnienia na terytoriach 
obecnie uzależnionych od paliw kopalnych. Przejście na energię ze źródeł 
odnawialnych może umożliwić społecznościom lokalnym aktywny udział w 
transformacji energetycznej i wzięcie za nią odpowiedzialności, a także przejście z 
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modelu jednobranżowego na wielobranżowy. W szczególności przekształcenie 
dawnych obiektów górniczych w zakłady wytwarzania i magazynowania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii w tych 
obiektach lub w ich pobliżu może zapewnić społecznościom zielone miejsca pracy. 
Ponadto taka restrukturyzacja może przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego 
i odporności w oparciu o model zdecentralizowanego systemu energetycznego.

(6) 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 zarządzania 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 unijnego 
finansowania. W przypadku naruszenia podstawowych wartości w państwie 
członkowskim, skutkującego przyjęciem środków ochrony budżetu Unii, Komisja 
powinna starać się zapewnić bezpośrednie wsparcie na rzecz transformacji odnośnych 
regionów oraz, za zgodą Parlamentu Europejskiego i Rady, powinna tymczasowo 
zarządzać funduszami wspólnie z ich odbiorcami.

(7) W ramach instrumentu należy udostępniać wsparcie w formie dotacji udzielanych przez 
Unię w połączeniu z pożyczkami udzielanymi przez partnera finansowego. Pula 
środków finansowych przeznaczona na składnik dotacyjny realizowana przez Komisję 
w ramach zarządzania bezpośredniego powinna przyjąć formę finansowania 
niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 125 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”)9. Taka 
forma finansowania powinna pomóc zachęcić promotorów projektów do udziału 
i przyczynić się do osiągnięcia celów instrumentu w efektywny sposób, biorąc pod 
uwagę wysokość pożyczki. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) powinien 
udostępniać składnik pożyczkowy. Instrument można również rozszerzyć na innych 
partnerów finansowych udostępniających składnik pożyczkowy, w przypadku gdy 
dostępne staną się dodatkowe zasoby na rzecz składnika dotacyjnego lub gdy jest to 
konieczne do właściwego wdrożenia.

(7a) Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji w odniesieniu do potrzeby odbudowy gospodarek regionów najbardziej 
dotkniętych transformacją klimatyczną. Biorąc pod uwagę współzależność między 
transformacją klimatyczną a zrównoważonym wzrostem gospodarczym, należy 
zapewnić wystarczające zasoby w ramach instrumentu, aby sprostać wyzwaniom 
związanym z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej w Unii najpóźniej 
do 2050 r., spotęgowanym wybuchem pandemii COVID-19. 

(8) Oczekuje się, że część składnika dotacyjnego instrumentu w wysokości [1 760 000 000] 
EUR zostanie sfinansowana z budżetu Unii zgodnie z [nowym wnioskiem w sprawie 
WRF], i powinna ona stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 

9 Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046.
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Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami10 dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. ▌▌ ▌ 

(12) Należy również przewidzieć zasoby na rzecz wsparcia doradczego, aby promować 
przygotowywanie, opracowywanie i realizację projektów, w tym na etapie składania 
wniosków.

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie państwa członkowskie otrzymały możliwość 
skorzystania ze składnika dotacyjnego na najwyższym możliwym poziomie, oraz mając 
na względzie, że to właśnie regiony objęte sprawiedliwą transformacją mogą być w 
największym stopniu dotknięte skutkami finansowymi i społecznymi transformacji, 
należy stworzyć mechanizm służący ustanowieniu przydzielonych udziałów krajowych, 
których należy przestrzegać na pierwszym etapie, na podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji. Należy wziąć pod uwagę potrzeby regionów słabiej rozwiniętych, o 
których mowa w art. [102 ust. 2] rozporządzenia .../… [nowego rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów]. Aby jednak pogodzić ten cel z potrzebą optymalizacji 
skutków gospodarczych instrumentu i jego wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po przyjęciu wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2021–2027. Po tym terminie pozostałe zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych wcześniej przydzielonych udziałów krajowych 
i na konkurencyjnych zasadach na szczeblu Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu 
przewidywalności inwestycji oraz zgodnie z podejściem opartym na potrzebach i 
sprawiedliwej konwergencji regionalnej, a także promując spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną, z naciskiem na terytoria najbardziej dotknięte transformacją 
klimatyczną. Sprawozdanie z oceny śródokresowej powinno zostać opublikowane do 
dnia 1 stycznia 2024 r., aby mogło wnieść wkład w przydzielenie pozostałych środków.

(14) W programie prac i zaproszeniu do składania wniosków należy określić szczególne 
warunki kwalifikowalności i kryteria kolejności w przypadku gdy zapotrzebowanie 
przekroczy środki finansowe dostępne w ramach alokacji krajowych. Wspomniane 
warunki kwalifikowalności i kryteria kolejności powinny obejmować odpowiednie 
kryteria ustanowione w unijnej systematyce dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz 
zasadę „nie czyń poważnych szkód”, zdolność projektu do spełnienia celów i ▌potrzeb 
rozwojowych opisanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, wkład 
w transformację klimatyczną, ewentualne przyjęcie planu stopniowego wycofywania 
wszystkich paliw kopalnych przez podmiot sektora publicznego wnioskujący o 
wsparcie w ramach czasowych zgodnych z celami porozumienia paryskiego, wkład w 
osiągnięcie celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz neutralności 
klimatycznej do 2050 r., efektywność kosztową projektu, ogólne cele dotyczące 
promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także rozwiązanie 
kwestii kosztów gospodarczych i społecznych przejścia najpóźniej do 2050 r. na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, gwarantując jednocześnie, że nikt nie pozostanie 
w tyle, a także rolę składnika dotacyjnego jeśli chodzi o przystępność cenową projektu. 
Komisja powinna zapewnić, aby w programie prac uwzględniono i promowano 
równość płci i włączanie perspektywy płci. Wsparcie Unii ustanowione w niniejszym 

10 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2013:373:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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rozporządzeniu należy zatem udostępnić jedynie państwom członkowskim, które 
przyjęły co najmniej jeden terytorialny plan sprawiedliwej transformacji. Program prac 
i zaproszenia do składania wniosków będą również uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między poszczególnymi filarami mechanizmu. 

(14a) W celu ochrony budżetu Unii i poszanowania wartości unijnych państwa 
członkowskie powinny stać na straży praworządności, a uogólniony brak w zakresie 
praworządności mógłby spowodować zawieszenie płatności i zobowiązań, 
zmniejszenie finansowania oraz zakaz zaciągania nowych zobowiązań zgodnie z 
unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich.

(14a) Doraźnie i pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję wsparcie w ramach 
instrumentu może być udzielane regionom przechodzącym nieprzewidziany kryzys 
gospodarczy wynikający z działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, aby 
umożliwić odpowiednią reakcję na sytuacje kryzysowe, które mogą pojawić się w 
kontekście transformacji. Ma to na celu dopilnowanie, by regiony mogły uzyskać 
wsparcie, nawet jeśli nie zostaną wstępnie sklasyfikowane jako regiony 
poszkodowane.

(15) Wsparcia w ramach tego instrumentu należy udzielać wyłącznie projektom, które 
dotyczą problemu gospodarczych i społecznych kosztów przejścia do 2050 r. na 
gospodarkę neutralną dla klimatu w Unii, nie generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych lub zapewniają finansowanie projektów do takiego samego 
poziomu lub w tym samym terminie bez elementu wsparcia w postaci dotacji z budżetu 
Unii, i w rezultacie nie mogłyby zostać zrealizowane bez wsparcia finansowego z Unii 
w ramach tego instrumentu. ▌Dochody własne powinny odpowiadać dochodom, 
z wyjątkiem przesunięć budżetowych, generowanym bezpośrednio przez działania 
prowadzone w ramach projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub opłaty drogowe oraz 
dodatkowe oszczędności osiągane dzięki modernizacji istniejących aktywów.

(15a) Projekty wspierane w ramach tego instrumentu powinny dążyć do opłacalności 
finansowej przez cały okres realizacji projektu. Komisja, we współpracy z 
beneficjentami i partnerami finansowymi, powinna na bieżąco monitorować 
opłacalność finansową projektów realizowanych w ramach tego instrumentu.

(16) Ponieważ składnik dotacyjny powinien odzwierciedlać rozbieżne potrzeby rozwojowe 
regionów w państwach członkowskich, wspomniane wsparcie należy udzielać 
priorytetowo tym regionom. Biorąc pod uwagę, że podmioty sektora publicznego w 
regionach słabiej rozwiniętych, które zdefiniowano w art. 102 ust. 2 rozporządzenia 
[nowe rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], w regionach najbardziej 
oddalonych w rozumieniu art. 349 TFUE oraz na obszarach wiejskich, słabo 
zaludnionych i wyludnionych mają na ogół mniejsze zdolności w zakresie inwestycji 
publicznych, stawki dotacji stosowane do pożyczek udzielanych takim podmiotom 
powinny być porównywalnie wyższe. 

(17) Aby zapewnić skuteczne wdrażanie instrumentu, konieczne może być udzielenie 
wsparcia doradczego na potrzeby przygotowania, opracowania i realizacji projektów. 
Wspominanego wsparcia należy udzielać w ramach Centrum Doradztwa InvestEU i 
powinno być ono finansowane ze środków z budżetu Unii.
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 (18) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz zapewnić terminowe wykorzystywanie zasobów, 
w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić szczególne zabezpieczenia, które 
należy zawrzeć w umowach o udzielenie dotacji. W świetle tego celu Komisja, zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, powinna mieć możliwość ograniczenia lub zakończenia 
każdego wsparcia Unii w przypadku znaczącego braku postępów w realizacji projektu. 
W rozporządzeniu finansowym ustanowiono zasady wykonania budżetu Unii. Aby 
zapewnić spójność realizacji unijnych programów finansowania, rozporządzenie 
finansowe powinno mieć zastosowanie do składnika dotacyjnego i zasobów na rzecz 
wsparcia doradczego udzielanego w ramach tego instrumentu. 

(18a) Ponieważ skuteczność tego instrumentu zależy od możliwości administracyjnych 
beneficjentów, Komisja powinna zapewnić, aby projektom towarzyszyły działania 
modernizacyjne i cyfryzacyjne w administracji publicznej i w ramach świadczenia 
usług na rzecz społeczności, pobudzając w razie potrzeby innowacje za pomocą między 
innymi instrumentów polityki spójności.

(19) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 i rozporządzeniem Rady 
(UE) 2017/1939 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom, łącznie z nadużyciami 
finansowymi, ich wykrywania, korygowania i prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, 
a także odzyskiwania środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar 
administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały 
miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, 
naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 
Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda 
osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, zobowiązane są w pełni 
współpracować w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznać niezbędne prawa 
i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO – w odniesieniu do tych państw członkowskich, 
które uczestniczą we wzmocnionej współpracy na mocy rozporządzenia (UE) 
2017/1939 – i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniać, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonywaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne prawa. 

(20) 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 określenia krajowych udziałów w dostępnych środkach 
dla poszczególnych państw członkowskich z zastosowaniem czynnika 
redystrybucyjnego w odniesieniu do słabiej rozwiniętych regionów, opracowania 
wytycznych dotyczących oceny wpływu w aspekcie płci, ustanowienia programów prac 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym, określenia szczegółowych wymogów 
dotyczących warunków kwalifikowalności i procedur wyboru partnerów finansowych 
innych niż EBI ▌oraz zmiany elementów zawartych w załączniku II do niniejszego 
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rozporządzenia dotyczących kluczowych wskaźników skuteczności działania. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja mogła 
prowadzić 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. 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, 
a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup 
eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(21) Aby ustanowić odpowiednie ramy finansowe dotyczące składnika dotacyjnego tego 
instrumentu na okres ▌po wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–
2027, należy ▌przekazać Komisji uprawnienia ▌do przyjmowania aktów zgodnie z art. 
290 TFUE w celu określenia dostępnych alokacji krajowych wyrażonych jako udziały 
w całkowitej puli środków finansowych tego instrumentu dla każdego państwa 
członkowskiego zgodnie z metodyką ustanowioną w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST]. Uprawnienia wykonawcze należy przekazać bez 
procedur komitetowych, biorąc pod uwagę, że wysokość udziałów wynika 
bezpośrednio z zastosowania określonej wcześniej metodyki obliczeń. 

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie pozyskiwanie inwestycji publicznych na 
terytoriach najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zaspokojeniu odpowiednich 
potrzeb rozwojowych, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze wspieraniem wyłącznie inwestycji, które 
▌przynoszą korzyści terytoriom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami 
transformacji klimatycznej i które nie generują wystarczających strumieni dochodów 
własnych bez wsparcia w postaci dotacji UE oraz konieczność spójnych ram wdrażania 
w ramach zarządzania bezpośredniego. 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 tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania 

Niniejsze rozporządzenie przewiduje instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”) wspierający podmioty sektora publicznego dzięki łączeniu dotacji z budżetu 
Unii z pożyczkami udzielanymi przez partnerów finansowych zgodnie z ich zasadami, polityką 
kredytową i odnośnymi procedurami oraz ustanawia cele wspomnianego instrumentu. 
Określono w nim zasady dotyczące składnika dotacyjnego wsparcia Unii udzielanego 
w ramach tego instrumentu obejmujące w szczególności jego budżet na okres 2021–2027, 
formy unijnego wsparcia oraz przepisy dotyczące kwalifikowalności.
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W ramach instrumentu udziela się wsparcia na rzecz unijnych terytoriów, które napotykają 
poważne wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze związane z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia nowych celów Unii w zakresie klimatu i energii na 
2030 r. określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...  
[ustanawiającym ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)] oraz gospodarki o obiegu 
zamkniętym i neutralnej dla klimatu w Unii najpóźniej do 2050 r. Beneficjenci w ramach 
niniejszego instrumentu przestrzegają podstawowych wartości Unii określonych w Traktacie. 

Artykuł 2 
Definicje

 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

1. „porozumienie administracyjne” oznacza instrument prawny ustanawiający ramy 
współpracy między Komisją a partnerem finansowym określający odpowiednie 
zadania i obowiązki w odniesieniu do wdrażania instrumentu zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporządzenia;

2. „beneficjent” oznacza podmiot prawny sektora publicznego ustanowiony w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, 
któremu powierzono realizację misji publicznej, lub przedsiębiorstwo państwowe lub 
przedsiębiorstwo będące własnością władz lokalnych lub regionalnych, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji w ramach instrumentu;

3. „partnerzy finansowi” oznaczają EBI, inne międzynarodowe instytucje finansowe, 
krajowe banki prorozwojowe i instytucje finansowe, również prywatne, z którymi 
Komisja zawiera porozumienie administracyjne w celu współpracy w ramach 
instrumentu;

4. „projekt” oznacza każde działanie określone przez Komisję jako kwalifikowalne, 
niezależne pod względem finansowym i technicznym, w odniesieniu do którego 
określono uprzednio cel i ustalono okres, w trakcie którego musi zostać wdrożone i 
zakończone; projekty, które już rozpoczęto, ale nie mogły zostać ukończone z powodu 
braku środków finansowych, również mogą kwalifikować się do pomocy w ramach 
tego instrumentu;

5 „terytorialny plan sprawiedliwej transformacji” oznacza plan ustanowiony zgodnie z 
art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie FST] przygotowany wraz z 
odpowiednimi władzami lokalnymi i regionalnymi danych terytoriów i w sprawie 
którego konsultowano się z partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim 
w regionie i przedstawicielami sektora prywatnego zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. [6] rozporządzenia (UE) ... /... [nowego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów], i zatwierdzony przez Komisję;

6. „program pożyczek” oznacza pożyczkę przyznaną beneficjentowi przez partnerów 
finansowych w celu sfinansowania szeregu określonych uprzednio projektów 
w ramach instrumentu.

6a. „zasada dodatkowości” oznacza wsparcie dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów własnych, aby pokryć koszty inwestycji, i 
zapewniają finansowanie projektów do takiego samego poziomu lub w tym samym 
terminie bez elementu wsparcia w postaci dotacji z budżetu Unii zgodnie z art. 209 
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ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego i które przyczyniają się do osiągnięcia 
ogólnych celów określonych w art. 3 rozporządzenia.

Artykuł 3
Cele 

1. Ogólnym celem instrumentu jest sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-
gospodarczym związanym z procesem transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej z korzyścią dla unijnych terytoriów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie FST] oraz 
przyczynienie się do osiągnięcia celów polityki UE, w szczególności nowych celów 
Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu najpóźniej do 2050 r. zgodnie z zobowiązaniami 
UE w ramach porozumienia paryskiego i celami Unii, w odpowiedzi na potrzebę 
wzmocnienia konkurencyjności i przy zagwarantowaniu, że transformacja zniweluje 
nierówności i wywrze wpływ netto na zatrudnienie wraz z Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

2. Cel szczegółowy instrumentu dotyczy zwiększenia inwestycji sektora publicznego, 
które zaspokajają potrzeby rozwojowe regionów wskazanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, dzięki ułatwieniu finansowania projektów, które 
nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych na pokrycie kosztów 
inwestycji w rozumieniu zasady dodatkowości, o której mowa w art. 2 pkt 6a.

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, niniejsze 
rozporządzenie umożliwia ▌udzielanie w stosownych przypadkach wsparcia 
doradczego na potrzeby przygotowania, opracowania i realizacji kwalifikowalnych 
projektów, w tym na etapie składania wniosków dotyczących tych projektów. 
Wsparcia doradczego udziela się zgodnie z zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie InvestEU].

Artykuł 4
Budżet

1. Bez uszczerbku dla zasobów dodatkowych przydzielonych w budżecie Unii na okres 
2021–2027 składnik dotacyjny wsparcia udzielanego w ramach tego instrumentu, w 
tym wsparcia doradczego na potrzeby przygotowania, opracowania i realizacji 
projektów, jest finansowany z zasobów z budżetu Unii w kwocie 1 760 000 000  EUR 
według cen bieżących. ▌▌▌

3. Zasoby, o których mowa w ust. 1, można uzupełnić wkładami finansowymi państw 
członkowskich, państw trzecich i podmiotów spoza Unii. Zasoby te stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 5 
rozporządzenia finansowego. ▌

5. Maksymalnie 2 % zasobów, o których mowa w ust. 1, można wykorzystać na 
wsparcie techniczne i administracyjne w ramach wdrażania instrumentu, m.in. na 
działania przygotowawcze oraz w zakresie monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
w tym na instytucjonalne systemy informatyczne oraz wydatki administracyjne 
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i opłaty partnerów finansowych. Wyższe kwoty na wsparcie techniczne i 
administracyjne mogą być udostępniane na wniosek beneficjentów, którzy mają 
mniejsze możliwości administracyjne pod względem wyposażenia technicznego, 
personelu i infrastruktury.

6. Na działania określone w art. 3 ust. 3 przekazuje się zasoby w maksymalnej 
wysokości 50 000 000 EUR będące częścią zasobów, o których mowa w ust. 1.

7. Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy 
można rozłożyć na roczne raty przez okres kilku lat. 

Artykuł 4a 
Dostęp do zasobów

Warunkiem dostępu do instrumentu jest przyjęcie krajowego celu w zakresie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. W przypadku tych państw członkowskich, które nie 
zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia krajowego celu w zakresie neutralności klimatycznej, 
uwolnione zostanie jedynie 50 % ich krajowego przydziału, natomiast pozostałe 50 % 
zostanie udostępnione po przyjęciu tego celu.

ROZDZIAŁ II 
WSPARCIE UNII

Artykuł 5
Formy wsparcia unijnego i metody wdrażania

1. Wsparcie Unii udzielane w ramach instrumentu przekazuje się w formie dotacji 
zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.

2. Wsparcie Unii udzielane w ramach instrumentu wdraża się w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

3. Komisja może delegować uprawnienia do realizacji zadań związanych ze wsparciem 
Unii udzielanym w ramach instrumentu na agencje wykonawcze zgodnie z art. 69 
rozporządzenia finansowego w celu optymalizacji zarządzania instrumentem i jego 
efektywności.

Artykuł 6
Dostępność zasobów 

1. Zasoby, o których mowa w art. 4 ust. 1, po odliczeniu rezerwy na wydatki techniczne 
i administracyjne, o których mowa w art. 4 ust. 5, wykorzystuje się do finansowania 
projektów, zgodnie z ust. 2 i 3.

2. W odniesieniu do dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków 
ogłoszonych nie później niż w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych 
(WRF) na lata 2021–2027 wsparcie Unii przyznawane kwalifikowalnym projektom 
w państwie członkowskim nie może przekroczyć udziałów krajowych określonych w 
decyzji, która zostanie przyjęta przez Komisję na podstawie ust. 4. 

3. W odniesieniu do dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków 
ogłoszonych od dnia 1 stycznia 2028 r. wsparcia Unii przyznawanego 
kwalifikowalnym projektom udziela się bez żadnego wstępnie przydzielonego udziału 
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krajowego oraz na konkurencyjnych zasadach na szczeblu Unii aż do wyczerpania 
pozostałych zasobów. Podczas przyznawania takich dotacji szczególną uwagę zwraca 
się na regiony słabiej rozwinięte, o których mowa w art. [102 ust. 2] rozporządzenia 
.../... [nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów], i bierze się pod 
uwagę konieczność zapewnienia przewidywalności inwestycji oraz promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

4. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 17 akt delegowany ustanawiający odpowiednie 
udziały poszczególnych państw członkowskich wynikające z zastosowania metodyki 
określonej w załączniku I do rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie FST] oraz z 
zastosowania czynnika redystrybucyjnego uwzględniającego potrzeby słabiej 
rozwiniętych regionów, o których mowa w art. [102 ust. 2] rozporządzenia .../... 
[nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów], wyrażone jako odsetek 
całkowitych dostępnych zasobów, o których mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 7 
Porozumienia administracyjne z partnerami finansowymi

Porozumienie administracyjne między Komisją a partnerem finansowym zawiera się przed 
wdrożeniem instrumentu wspólnie z tym partnerem finansowym. W porozumieniu określa się 
odpowiednie prawa i obowiązki każdej ze stron porozumienia, w tym w zakresie audytu 
i ustaleń dotyczących komunikacji.

ROZDZIAŁ III 
KWALIFIKOWALNOŚĆ

Artykuł 8 
Kwalifikujące się projekty 

1. Do otrzymania wsparcia Unii w ramach instrumentu kwalifikują się wyłącznie 
projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, 
i spełniające wszystkie określone poniżej warunki: 

a) projekty wykazują wyraźne i wymierne skutki oraz w stosownych 
przypadkach zawierają wskaźniki produktu w zakresie stawiania czoła 
poważnym wyzwaniom społecznym, gospodarczym, związanym z sytuacją 
geograficzną lub środowiskowym wynikającym z procesu transformacji 
dążącego do osiągnięcia nowych celów Unii w zakresie klimatu i energii na 
2030 r. oraz przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla 
klimatu w Unii najpóźniej do 2050 r., a także przyczyniają się do realizacji 
celów i zaspokojenia potrzeb terytoriów wskazanych w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, nawet jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach; 

b) projekty nie otrzymują wsparcia na te same działania w ramach żadnych 
innych programów Unii;

c) projekty otrzymują pożyczkę od partnera finansowego w ramach 
instrumentu; ▌ 

d) projekty są zgodne z zasadą dodatkowości, o której mowa w art. 2 pkt 6a;
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e) projekty zostały poddane ocenie wpływu w aspekcie płci oraz
f) projekty nie wyrządzają poważnej szkody żadnemu z celów środowiskowych, 

o których mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852. 
1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b) projekty otrzymujące wsparcie Unii w ramach 

instrumentu mogą również otrzymywać wsparcie doradcze i pomoc techniczną z 
innych programów Unii, przeznaczone na ich przygotowanie, opracowanie i 
realizację.

1b. W ramach instrumentu nie udziela się wsparcia na działania, które hamowałyby 
opracowywanie i wdrażanie alternatywnych niskoemisyjnych rozwiązań lub które w 
dłuższej perspektywie prowadziłyby do uzależnienia od aktywów wysokoemisyjnych 
i utrudniałyby osiągnięcie unijnych celów w zakresie klimatu i środowiska.
W ramach instrumentu nie udziela się wsparcia na działania wykluczone zgodnie z 
art. [5] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenia w sprawie FST].

1c. Po dwóch latach od wejścia w życie niniejszego instrumentu Komisja dokona 
przeglądu warunków kwalifikowalności określonych w niniejszym artykule w celu 
oceny ich wpływu na cele środowiskowe, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 
(UE) 2020/852. W ramach tego przeglądu Komisja oceni, czy warunki te należy 
zaktualizować, aby odpowiednio zastosować zasadę „nie szkodzić” i inne 
odpowiednie kryteria ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2020/852 [rozporządzenie 
w sprawie systematyki], i podejmie niezbędne działania.

1d. Komisja przyjmie akty delegowane zgodnie z art. 17, aby uzupełnić niniejszy artykuł 
wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzania oceny wpływu, o której mowa w 
ust. 1 lit. e), oraz określi treść i format wymaganych informacji i danych. Komisja 
opracuje te wytyczne we współpracy z partnerami wykonawczymi oraz po konsultacji 
z właściwymi ekspertami i zainteresowanymi stronami, w szczególności z krajowymi 
organizacjami kobiecymi z państw członkowskich, oraz stworzy proste przepisy w 
celu uniknięcia nadmiernych obciążeń administracyjnych lub opóźnień w procesie 
wyboru.

Artykuł 9
Kwalifikujące się osoby i podmioty 

Niezależnie od kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego do składania 
wniosków na podstawie niniejszego rozporządzenia jako potencjalni beneficjenci kwalifikują 
się jedynie podmioty prawne sektora publicznego ustanowione w państwie członkowskim jako 
podmiot prawa publicznego lub podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono realizację 
misji publicznej. 

ROZDZIAŁ IV 
DOTACJE

Artykuł 10
Dotacje

1. Dotacje mają formę finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 125 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego.
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2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % kwoty pożyczki udzielonej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB na 
mieszkańca nieprzekraczającym 75 % średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może przekraczać 25 % kwoty pożyczki udzielonej 
przez partnera finansowego.

3. Płatności przyznanej dotacji mogą być podzielone na kilka rat w zależności od 
postępów we wdrażaniu określonych w umowie o udzielenie dotacji.

Artykuł 11 
Obniżenie lub zakończenie dotacji

1. Oprócz podstaw określonych w art. 131 ust. 4 rozporządzenia finansowego i po 
konsultacji z partnerem finansowym kwota dotacji może zostać obniżona lub umowa 
o udzielenie dotacji może zostać rozwiązana, jeśli w ciągu dwóch lat od daty 
podpisania umowy o udzielenie dotacji nie zostanie podpisana umowa o dostawy, 
roboty budowlane lub usługi o największym znaczeniu gospodarczym, w przypadkach 
gdy zgodnie z umową o udzielenie dotacji zostało przewidziane zawarcie takiej 
umowy.

2. Gdy wsparcie Unii jest połączone z programami pożyczek oraz gdy nie przewidziano 
umów o dostawy, roboty budowlane lub usługi, ust. 1 nie ma zastosowania. 

W takich przypadkach i po konsultacji z partnerem finansowym można obniżyć kwotę 
dotacji lub rozwiązać umowę o udzielenie dotacji, jak również odzyskać wszelkie 
powiązane wypłacone kwoty zgodnie z warunkami umowy o udzielenie dotacji.

ROZDZIAŁ V 
USŁUGI WSPARCIA DORADCZEGO

Artykuł 12 
Usługi wsparcia doradczego

1. Wsparcie doradcze w ramach niniejszego rozporządzenia wdraża się w ramach 
zarządzania pośredniego zgodnie z zasadami i metodami wdrażania dotyczącymi 
Centrum Doradztwa InvestEU ustanowionymi w art. [20] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie InvestEU].

2. Do wsparcia doradczego kwalifikują się działania niezbędne jako pomoc w 
przygotowaniu, opracowaniu i realizacji projektów i są one finansowane zgodnie z 
art. 4 niniejszego rozporządzenia.
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ROZDZIAŁ VI 
PROGRAMOWANIE, MONITOROWANIE, OCENA I 

KONTROLA

Artykuł 13 
Programy prac

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 17 w celu uzupełnienia niniejszego 
artykułu programami prac ▌zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego. W programach 
prac określa się kryteria i warunki wyboru oraz – na wypadek, gdyby zapotrzebowanie 
przewyższało środki finansowe w ramach krajowych przydziałów – przyznawania 
pierwszeństwa projektom, z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów ustanowionych w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852 [rozporządzenie w sprawie systematyki], zdolności projektu 
do osiągnięcia celów i zaspokojenia potrzeb wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, wkładu projektu w transformację klimatyczną, przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, by nikt nie został pozostawiony samemu sobie, ewentualnego 
przyjęcia przez podmioty sektora publicznego wnioskujące o finansowanie wiarygodnego 
planu dekarbonizacji, w tym terminów stopniowego wycofywania paliw kopalnych w ramach 
czasowych zgodnych z celami porozumienia paryskiego, jak również ogólnego celu, jakim 
jest sprzyjanie spójności regionalnej i terytorialnej oraz zwiększenie opłacalności projektów 
dzięki dotacji. Komisja dopilnuje, by w programie prac zostały wzięte pod uwagę i 
propagowane równość płci oraz uwzględnianie perspektywy płci. 
W programach prac określa się krajowe udziały w zasobach, w tym wszelkie zasoby 
dodatkowe, dla każdego z państw członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż EBI

1. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia, 
aby uzupełnić niniejszy artykuł szczegółowymi wymogami dotyczącymi warunków 
kwalifikowalności i procedur wyboru partnerów finansowych innych niż EBI.

2. Warunki kwalifikowalności partnerów finansowych innych niż EBI odzwierciedlają 
cele instrumentu.

3. W szczególności przy wyborze partnerów finansowych Komisja bierze pod uwagę ich 
zdolności w zakresie:
a) czuwania nad tym, aby ich polityka i standardy kredytowania energetyki 

były porównywalne z tymi stosowanymi przez EBI w odniesieniu do tego 
instrumentu;

b) maksymalizacji wpływu unijnej dotacji za pomocą zasobów własnych;
c) zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji geograficznej instrumentu oraz 

umożliwienia finansowania mniejszych projektów;
d) rygorystycznego wdrożenia wymogów art. 155 ust. 2 i 3 rozporządzenia 

finansowego dotyczących unikania opodatkowania, oszustw podatkowych, 
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uchylania się od opodatkowania, prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu i jurysdykcji niechętnych współpracy;

e) zapewnienia przejrzystości i publicznego dostępu do informacji dotyczących 
każdego projektu;

f) zapewnienia spójności swojej polityki kredytowej z celami Unii w zakresie 
klimatu i energii na 2030 r. oraz z celem przejścia do gospodarki neutralnej 
dla klimatu w Unii do 2050 r; oraz

g) uwzględnienia w procesie wyboru i oceny projektów analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, społecznych i związanych z zarządzaniem.

4. Komisja publikuje wyniki wyboru.

Artykuł 14 
Monitorowanie i sprawozdawczość

1. Kluczowe wskaźniki skuteczności działania służące do monitorowania wdrażania 
instrumentu i postępów ku realizacji celów określonych w art. 3 ustanowiono 
w załączniku II. 

2. System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów gwarantuje, że wskaźniki, 
o których mowa w ust. 1, są gromadzone w sposób wydajny, skuteczny i terminowy. 
Beneficjenci wraz z partnerami finansowymi przedstawiają Komisji dane dotyczące 
tych wskaźników. 

2a. Komisja co roku składa sprawozdanie z wdrażania instrumentu zgodnie z art. 250 
rozporządzenia finansowego. Sprawozdanie to dostarczy informacje o wynikach i 
wpływie instrumentu względem jego celów i wskaźników skuteczności działania, w 
szczególności o jego wkładzie w zaspokojenie potrzeb związanych z transformacją 
oraz w osiągnięcie celów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym jego 
wpływu na klimat, środowisko, wymiar społeczny i równość płci, przy zastosowaniu 
w stosownych przypadkach kryteriów systematyki unijnej ustanowionych 
rozporządzeniem (UE) 2020/852. W tym celu partnerzy finansowi i beneficjenci 
przekazują corocznie wszystkie niezbędne informacje i dane oraz regularnie 
składają Komisji sprawozdania z postępów w osiąganiu wskaźników produktu 
zgodnie z art. 8.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 17 
w celu zmiany załącznika II poprzez modyfikację wskaźników, o których mowa 
w ust. 1. 

Artykuł 15 
Ocena

1. Oceny wdrażania instrumentu i jego zdolności do realizacji celów określonych w art. 3 
przeprowadza się na tyle wcześnie, aby mogły zostać uwzględnione w procesie 
decyzyjnym.
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2. Ocenę śródokresową instrumentu przeprowadza się do dnia 1 stycznia 2024 r. i 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, kiedy ▌zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie Unii udzielone w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowości.

3. Na zakończenie okresu wdrażania i najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezależne końcowe 
sprawozdanie oceniające z wyników i długoterminowych skutków instrumentu. 
Partnerzy finansowi i beneficjenci przekazują Komisji wszelkie dokumenty i 
informacje niezbędne do przeprowadzenia tej oceny.

3a. Zarówno w ocenie śródokresowej, jak i końcowej Komisja ocenia, w jaki sposób 
wsparcie Unii udzielone w ramach instrumentu przyczyniło się do osiągnięcia celów 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz celów unijnej polityki zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności nowych celów Unii w zakresie klimatu i energii na 2030 r. 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... 
[ustanawiającym ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)], a 
także do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralnej dla klimatu w 
Unii najpóźniej do 2050 r., przy zastosowaniu w stosownych przypadkach unijnej 
systematyki ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2020/852 [rozporządzenie w 
sprawie systematyki].

Artykuł 16 
Audyty

1. Podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego stanowią 
audyty dotyczące wykorzystania wsparcia Unii udzielonego w ramach instrumentu 
przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż 
te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii.

2. Partnerzy finansowi i beneficjenci dostarczają Komisji i wszelkim wyznaczonym 
audytorom wszystkie dostępne dokumenty niezbędne obu tym organom do 
wypełnienia ich obowiązków.

2a. Kontrole zewnętrzne dotyczące wykorzystania wsparcia Unii udzielonego w ramach 
instrumentu przeprowadza Trybunał Obrachunkowy na podstawie art. 287 TFUE. 
Trybunał Obrachunkowy opublikuje sprawozdanie specjalne dotyczące wdrażania 
instrumentu, gdy wskaźnik realizacji finansowanych projektów osiągnie co najmniej 
60 %, lecz nie później niż ... [wstawić datę przypadającą pięć lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia]. Partnerzy finansowi i beneficjenci dostarczają Komisji 
i Trybunałowi Obrachunkowemu wszystkie dostępne dokumenty lub informacje 
niezbędne obu tym organom do wypełnienia ich obowiązków.

Artykuł 17 
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom 
określonym w niniejszym artykule. 
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, 8, 13, 
13a i 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, 8, 13, 13a i 14, 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.

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

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

ROZDZIAŁ VII 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 18 
Informacja, komunikacja i promocja

-1a. Po zawarciu umowy o odpowiednią pożyczkę lub o odpowiedni program pożyczek, w 
zależności od przypadku, partnerzy finansowi ujawniają wszystkie istotne 
informacje finansowe i wszelkie inne wcześniej określone kluczowe informacje 
niefinansowe dotyczące każdego finansowanego projektu i podają je do publicznej 
wiadomości na swojej stronie internetowej.
Te informacje podawane do publicznej wiadomości nie mogą zawierać szczególnie 
chronionych informacji handlowych ani danych osobowych, których zgodnie z 
unijnymi przepisami o ochronie danych nie można ujawniać.

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi zapewniają jak największą widoczność wsparcia 
Unii udzielonego w ramach instrumentu zgodnie ze swoimi zasadami, polityką i 
procedurami, w szczególności w ramach promowania projektów i ich wyników, 
poprzez udzielanie ukierunkowanych informacji różnym grupom odbiorców, w tym 
mediom i społeczeństwu. 

1a. Zgodnie z załącznikiem II do umowy ramowej w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a Komisją Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu wydane przez siebie opinie dotyczące projektów wybranych w 
ramach niniejszego instrumentu.

2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z instrumentem, 
zapewnia przejrzystość i publiczny dostęp do informacji dotyczących finansowanych 
projektów i ich wyników oraz mierzy skuteczność przekazu. Zasoby finansowe 
przydzielone na instrument przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3. Komisja zapewnia zorganizowanie skutecznej kampanii 
informacyjnej na początku procesu wyboru oraz bezpośrednie udostępnienie 
informacji o zaproszeniach do składania wniosków wszystkim organom publicznym 
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w całej UE. Należy również aktywnie rozpowszechniać informacje dotyczące 
wsparcia technicznego i administracyjnego udzielanego wnioskodawcom. Komisja 
regularnie aktualizuje i publikuje wykaz projektów, które zostały wybrane lub 
odrzucone w procesie wyboru do otrzymania wsparcia z niniejszego instrumentu, 
wraz z opisem konkretnych kryteriów przyjęcia lub odrzucenia.

Artykuł 19 
Przepisy przejściowe  

W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na 
pokrycie płatności rat dotacji ze wsparcia unijnego przewidzianych zgodnie z art. 6 ust. 2, aby 
umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.

Artykuł 20 
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [...] [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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▌ZAŁĄCZNIK II
Kluczowe wskaźniki skuteczności11

1. Wolumen przyznanych dotacji
2. Wolumen podpisanych pożyczek  

2.1 Pożyczki indywidualne
2.2 Programy pożyczek

3. Całkowita kwota uruchomionych inwestycji w następującym podziale:
3.1 Kwota uruchomionego finansowania prywatnego
3.2 Kwota uruchomionego finansowania publicznego

4. Liczba projektów otrzymujących wsparcie, w tym zasięg geograficzny
4.1 Państwo 
4.2 Region NUTS 2 
4.3 Wspierany obszar objęty sprawiedliwą transformacją  

5. Liczba projektów otrzymujących finansowanie w ramach instrumentu
6. Liczba projektów w podziale na sektory

6.1 Transport
6.2 Infrastruktura społeczna
6.3 Infrastruktura użyteczności publicznej (woda, ścieki, systemy ciepłownicze, 

energia, gospodarowanie odpadami)
6.4 Wsparcie bezpośrednie na rzecz transformacji klimatycznej, dekarbonizacji 

(energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna) i innych celów 
środowiskowych

6.5 Ochrona środowiska

6.6 Infrastruktura miejska (w tym mieszkalnictwo)

6.6.a Jakość mieszkalnictwa (w tym efektywność energetyczna)
6.7 Inne

7. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w stosownych przypadkach
7a. Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia
7b. Wskaźnik wyludnienia
7c. Populacja w regionach lub na terytoriach korzystających z projektów 

realizowanych w ramach instrumentu

11 Wszystkie wskaźniki przedstawia się w stosownych przypadkach w podziale na regiony. Wszystkie dane 
osobowe przedstawia się w stosownych przypadkach w podziale na płeć.
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5.10.2020

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Canfin

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę zrównoważonego wzrostu 
dla Europy i wyznaczyła ambitne cele 
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu i ochrony środowiska. Zgodnie 
z celem, jakim jest osiągnięcie najpóźniej 
do 2050 r. celów UE na 2030 r. w zakresie 
klimatu i energii oraz neutralności 
klimatycznej w Unii w skuteczny 
i sprawiedliwy sposób, jak przewidziano 
w [rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
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nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

i zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo 
o klimacie)], w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu ogłoszono wprowadzenie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
który ma zapewnić środki umożliwiające 
stawienie czoła wyzwaniom 
gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym związanym 
z transformacją w kierunku neutralnej 
klimatycznie, zrównoważonej 
środowiskowo, energooszczędnej 
i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, nie pozostawiając nikogo 
w tyle. Najbardziej narażone na szkodliwe 
skutki zmiany klimatu i degradacji 
środowiska są regiony i osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji. Zarządzanie 
transformacją wymaga jednocześnie 
znacznych zmian strukturalnych.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii, 
takich jak: Europejski Zielony Ład 
i określone w nim zobowiązanie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., strategia na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości Europy 
oraz Europejski filar praw socjalnych. 
Działania te powinny wspierać tworzenie i 
utrzymywanie wysokiej jakości miejsc 
pracy o zrównoważonym charakterze oraz 
działania transgraniczne w Unii, a także 
przyczyniać się do ekologicznej i cyfrowej 
transformacji gospodarki europejskiej.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach i 
sektorach najsilniej odczuwających jej 
skutki ze względu na swoją zależność od 
paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, 
lub od procesów przemysłowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji w 
ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji w 
regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach, 
ludziach i sektorach najsilniej 
odczuwających jej skutki ze względu na 
swoją zależność od paliw kopalnych, w 
tym węgla kamiennego, torfu i łupków 
bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji na rzecz neutralności 
klimatycznej. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji w 
ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji w 
regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji stanowi niezbędny element 
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unijnego planu odbudowy i powinien 
pozostać jego zasadniczą częścią, 
z odpowiednio znaczącymi zasobami.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję. 
Działania, które przewiduje się do objęcia 
wsparciem, powinny być zgodne z 
działaniami wspieranymi w ramach 
pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je 
uzupełniać.

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję 
oraz być zgodne z celem osiągnięcia 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 
Powinny one także wspierać osiągnięcie 
nadrzędnych celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności 
realizację zasady „nie czyń poważnych 
szkód”, o której mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/8521a, i odpowiadać ramom 
zrównoważonej działalności 
przewidzianym przez unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej ustanowioną 
tymże rozporządzeniem. Działania, które 
przewiduje się do objęcia wsparciem, 
powinny być zgodne z działaniami 
wspieranymi w ramach pozostałych dwóch 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji i je uzupełniać.

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
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rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niekorzystne skutki gospodarcze 
i społeczne kryzysu związanego z COVID-
19 osłabiły publiczne i prywatne zdolności 
inwestycyjne, ograniczając tym samym 
zasoby finansowe niezbędne do 
transformacji w kierunku neutralnej dla 
klimatu i zasobooszczędnej Unii. W tym 
względzie oraz w ramach Next Generation 
EU, instrument powinien przyczynić się 
do zmniejszenia tej luki i umożliwić 
państwom członkowskim prowadzenie 
niezbędnych inwestycji, aby wspierać 
realizację priorytetów Unii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w perspektywie 
długoterminowej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną 
i transportową, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne środki transportu, inteligentne 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą i wzmocnić modernizację 
terytoriów dotkniętych skutkami 
transformacji, instrument powinien 
obejmować szeroki zakres inwestycji, pod 
warunkiem że przyczyniają się one do 
zaspokojenia potrzeb rozwojowych w 
ramach transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
stworzenia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Wspierane inwestycje mogą 
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gospodarowanie odpadami, środki 
w zakresie czystej energii i efektywności 
energetycznej, w tym remonty 
i przebudowy budynków, wsparcie 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

obejmować technologię wspomagającą 
dekarbonizację sektora energetycznego 
oraz przyjazny dla środowiska 
i bezemisyjny transport, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne, inteligentne 
i zrównoważone środki transportu, 
inwestycje w działalność badawczą 
i innowacyjną, w tym na uniwersytetach 
i w publicznych instytucjach badawczych, 
wspieranie transferu zaawansowanych 
i gotowych do wprowadzenia na rynek 
technologii, inwestycje w cyfryzację, 
inteligentne gospodarowanie odpadami i 
wodą, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, 
w tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji oraz 
obniżają społeczno-gospodarcze koszty 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. Poprzez 
wspieranie inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym wynikającym z 
dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
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należy wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej oraz stosować 
zasadę „nie czyń poważnych szkód”, 
o której mowa w rozporządzeniu (UE) 
2020/852.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przy wdrażaniu instrumentu 
należy przestrzegać zasad horyzontalnych 
określonych w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE, 
z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka 
i Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
i przepisami prawa Unii harmonizującymi 
wymogi w zakresie dostępności towarów 
i usług. Instrument nie powinien wspierać 
działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji lub 
wykluczenia bądź wspierać infrastruktury, 
która jest niedostępna dla osób 
z niepełnosprawnością. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a 
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
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seksualną.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W niniejszym rozporządzeniu 
ustanowiono wyłączający wykaz 
inwestycji, które mają negatywny wpływ 
na osiągnięcie celów ustanowionych 
w porozumieniu paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładzie oraz nie są zgodne z 
założeniami polityki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w sprawie finansowania 
produkcji energii. Inwestycje te powinny 
być wyłączone ze wsparcia Unii 
udzielanego w ramach instrumentu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Realizacja celów instrumentu 
powinna odbywać się w ramach 
zrównoważonego rozwoju oraz 
promowania przez Unię celu zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska, 
o którym mowa w art. 11 i art. 191 ust. 1 
TFUE, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz 
zobowiązania do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C w porównaniu 
z poziomem sprzed epoki przemysłowej, 
jak uzgodniono w porozumieniu 
paryskim.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby wdrażanie 
instrumentu przyczyniało się do 
przestrzegania i wspierania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE. 
Analizy wykazały, jak ważne jest 
uwzględnianie w sposób terminowy i 
spójny celów równości płci we wszystkich 
aspektach i na wszystkich etapach 
przygotowywania, monitorowania, 
wdrażania i oceny programów 
operacyjnych. W związku z tym niezbędne 
jest, aby oceny wpływu w aspekcie płci, 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i monitorowanie wyników z 
perspektywy płci stanowiły element cyklu 
programowania.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach instrumentu należy 
udostępniać wsparcie w formie dotacji 
udzielanych przez Unię w połączeniu z 
pożyczkami udzielanymi przez partnera 
finansowego. Pula środków finansowych 
przeznaczona na składnik dotacyjny 
realizowana przez Komisję w ramach 
zarządzania bezpośredniego powinna 
przyjąć formę finansowania 
niepowiązanego z kosztami zgodnie 
z art. 125 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 („rozporządzenie finansowe”)12. 
Taka forma finansowania powinna pomóc 
zachęcić promotorów projektów do udziału 
i przyczynić się do osiągnięcia celów 
instrumentu w efektywny sposób, biorąc 
pod uwagę wysokość pożyczki. Europejski 
Bank Inwestycyjny („EBI”) powinien 
udostępniać składnik pożyczkowy. 

(7) W ramach instrumentu należy 
udostępniać wsparcie w formie dotacji 
udzielanych przez Unię w połączeniu z 
pożyczkami udzielanymi przez partnera 
finansowego. Pula środków finansowych 
przeznaczona na składnik dotacyjny 
realizowana przez Komisję w ramach 
zarządzania bezpośredniego powinna 
przyjąć formę finansowania 
niepowiązanego z kosztami zgodnie 
z art. 125 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 („rozporządzenie finansowe”)12. 
Taka forma finansowania powinna pomóc 
zachęcić promotorów projektów do udziału 
i przyczynić się do osiągnięcia celów 
instrumentu w efektywny sposób, biorąc 
pod uwagę wysokość pożyczki. Europejski 
Bank Inwestycyjny („EBI”) powinien 
udostępniać składnik pożyczkowy. 
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Instrument można również rozszerzyć na 
innych partnerów finansowych 
udostępniających składnik pożyczkowy, w 
przypadku gdy dostępne staną się 
dodatkowe zasoby na rzecz składnika 
dotacyjnego lub gdy jest to konieczne do 
właściwego wdrożenia.

Instrument można również rozszerzyć na 
innych partnerów finansowych 
udostępniających składnik pożyczkowy, w 
przypadku gdy dostępne staną się 
dodatkowe zasoby na rzecz składnika 
dotacyjnego lub gdy jest to konieczne do 
właściwego wdrożenia. W takim 
przypadku inni partnerzy finansowi 
powinni stosować normy w zakresie 
klimatu, środowiska, aspektów 
społecznych i przejrzystości co najmniej 
równoważne z normami EBI.

_________________ _________________
12 Rozporządzenie (UE, Euratom) 
2018/1046.

12 Rozporządzenie (UE, Euratom) 
2018/1046.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu w 
sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji. Aby jednak pogodzić ten 
cel z potrzebą optymalizacji skutków 
gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych zasadach 
na szczeblu Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji 
oraz zgodnie z podejściem opartym na 

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Należy 
uwzględnić potrzeby regionów słabiej 
rozwiniętych wyszczególnionych w art. 
[102 ust. 2] [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 
na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
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potrzebach i konwergencji regionalnej. i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów)]. Aby 
jednak pogodzić ten cel z potrzebą 
optymalizacji skutków gospodarczych 
instrumentu i jego wdrożenia, takie 
alokacje krajowe nie powinny być 
przydzielane po dniu 31 grudnia 2024 r. Po 
tym terminie pozostałe zasoby dostępne na 
potrzeby składnika dotacyjnego przekazuje 
się bez żadnych wcześniej przydzielonych 
udziałów krajowych i na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
przewidywalności inwestycji oraz zgodnie 
z podejściem opartym na potrzebach 
i konwergencji regionalnej, promując 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej, znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu oraz kryteria kwalifikacji 
ustanowione na podstawie rozporządzenia 
(UE) 2020/852. Wsparcie Unii 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
należy zatem udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
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przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wsparcia w ramach tego 
instrumentu należy udzielać wyłącznie 
projektom, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych umożliwiającego im osiągnięcie 
opłacalności finansowej oraz pozyskiwanie 
finansowania wyłącznie z pożyczek 
udzielanych na warunkach rynkowych. 
Dochody własne powinny odpowiadać 
dochodom, z wyjątkiem przesunięć 
budżetowych, generowanym bezpośrednio 
przez działania prowadzone w ramach 
projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub 
opłaty drogowe oraz dodatkowe 
oszczędności osiągane dzięki modernizacji 
istniejących aktywów.

(15) Wsparcia w ramach tego 
instrumentu należy udzielać wyłącznie 
projektom, które są zgodne z unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852 i zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”, o której mowa w tymże 
rozporządzeniu, i nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych umożliwiającego im osiągnięcie 
opłacalności finansowej oraz pozyskiwanie 
finansowania wyłącznie z pożyczek 
udzielanych na warunkach rynkowych, i w 
związku z tym nie mogłyby zostać 
zrealizowane bez wsparcia finansowego 
Unii w ramach tego instrumentu. 
Dochody własne powinny odpowiadać 
dochodom, z wyjątkiem przesunięć 
budżetowych, generowanym bezpośrednio 
przez działania prowadzone w ramach 
projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub 
opłaty drogowe oraz dodatkowe 
oszczędności osiągane dzięki modernizacji 
istniejących aktywów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić skuteczne wdrażanie (17) Aby zapewnić skuteczne wdrażanie 
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instrumentu, konieczne może być 
udzielenie wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania i 
realizacji projektów. Wspominanego 
wsparcia należy udzielać w ramach 
Centrum Doradztwa InvestEU.

instrumentu, konieczne może być 
udzielenie wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów, w szczególności 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju 
i zgodności z unijną systematyką 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej ustanowioną 
rozporządzeniem (UE) 2020/852. 
Wspominanego wsparcia należy udzielać 
w ramach Centrum Doradztwa InvestEU.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby zwiększyć przejrzystość 
i rozliczalność działań w ramach 
instrumentu, partnerzy finansowi powinni 
podawać do wiadomości publicznej 
wszystkie odpowiednie informacje na 
temat każdego finansowanego projektu, 
a Komisja powinna zapewnić dostęp 
publiczny do opinii wydawanych przez nią 
w odniesieniu do każdego projektu 
wybranego lub finansowanego przez EBI. 
Komisja powinna również sporządzać dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady roczne 
sprawozdania z wdrażania instrumentu, 
w szczególności dotyczące wyników 
i skutków instrumentu z odniesieniem do 
jego celów i wskaźników skuteczności 
działania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, a 
mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
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dotkniętych skutkami transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej dzięki 
zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które nie generują 
wystarczających strumieni dochodów 
własnych a przynoszą korzyści terytoriom 
najbardziej dotkniętym negatywnymi 
skutkami transformacji klimatycznej, bez 
wsparcia w postaci dotacji UE oraz 
konieczność spójnych ram wdrażania w 
ramach zarządzania bezpośredniego. 
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 tego celu,

dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
i gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki 
zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które nie generują 
wystarczających strumieni dochodów 
własnych a przynoszą korzyści terytoriom 
najbardziej dotkniętym negatywnymi 
skutkami transformacji klimatycznej, bez 
wsparcia w postaci dotacji UE oraz 
konieczność spójnych ram wdrażania w 
ramach zarządzania bezpośredniego. 
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 tego celu,

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów i ich 
mieszkańców, którzy napotykają 
różnorodne, poważne wyzwania 
społeczne, środowiskowe i gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia zaktualizowanych 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
oraz neutralnej dla klimatu gospodarki, 
jak przewidziano w [rozporządzeniu (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)], oraz 
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neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu 
zamkniętym w UE najpóźniej do 2050 r.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] i 
zatwierdzony przez Komisję;

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 
przez odpowiednie władze lokalne i 
regionalne oraz zainteresowane strony z 
danego terytorium zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] i zatwierdzony przez Komisję;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym i środowiskowym 
związanym z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralnej dla 
klimatu, zrównoważonej środowiskowo, 
efektywnej energetycznie, 
zasobooszczędnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym w UE najpóźniej do 2050 r., z 
korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST] oraz przyczynienie się do 
osiągnięcia celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 
2050 r.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które są zgodne 
z założeniami unijnej polityki, 
porozumieniem paryskim i zobowiązaniem 
UE do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. i które 
nie generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
zrealizowane bez elementu wsparcia 
w postaci dotacji z budżetu Unii.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie Unii udzielane w ramach 
instrumentu przekazuje się w formie 
dotacji zgodnie z tytułem VIII 
rozporządzenia finansowego.

1. Wsparcie Unii udzielane w ramach 
instrumentu, będące przedmiotem 
krajowych planów zrównoważonej 
transformacji, zatwierdzonych przez 
Komisję, przekazuje się w formie dotacji 
zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia 
finansowego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
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składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji bierze 
się pod uwagę konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie konwergencji regionalnej.

składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji 
uwzględnia się konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie regionalnej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bierze się pod uwagę szczególnie 
potrzeby regionów słabiej rozwiniętych, 
o których mowa w art. [102 ust. 2] 
[rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 
na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów)].

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 17 decyzję 
ustanawiającą odpowiednie udziały 
poszczególnych państw członkowskich 
wynikające z zastosowania metodyki 
określonej w załączniku I do 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] wyrażone jako odsetek całkowitych 
dostępnych zasobów. 
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dostęp do instrumentu jest 
warunkowany przyjęciem krajowego celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. Państwom 
członkowskim, które nie zobowiązały się 
jeszcze do osiągnięcia krajowego celu w 
zakresie neutralności klimatycznej, 
udostępnia się tylko 50 % alokacji 
krajowych, a pozostałe 50 % udostępnia 
się po przyjęciu tego celu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych celów Unii w zakresie 
klimatu i energii, jak przewidziano w 
[rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o 
klimacie)] oraz w kierunku neutralnej dla 
klimatu, zrównoważonej środowiskowo, 
energooszczędnej i zasobooszczędnej 
gospodarki UE o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do 2050 r. i przyczyniają się do 
realizacji celów i zaspokajania potrzeb 
terytoriów wskazanych w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
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terytoriach; 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty są zgodne z technicznymi 
kryteriami kwalifikacji ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE) 2020/852;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) projekty nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych pozwalającego na ich 
finansowanie bez wsparcia Unii.

d) projekty nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie byłyby zrealizowane bez 
wsparcia Unii. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zakresu wsparcia Unii w ramach 
niniejszego instrumentu wykluczone są 
następujące działania:
a) inwestycje niezgodne z polityką 
EBI w zakresie finansowania energetyki;
b) projekty niezgodne z unijnymi 
celami klimatycznymi i środowiskowymi 
lub niezgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852; 
c) działania wyłączone z zakresu 
wsparcia na podstawie art. [5] 
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[rozporządzenia (UE) 2020/XXX 
ustanawiającego Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji 
(rozporządzenie w sprawie FST)].

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. W 
programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie 
zasoby dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 
6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 17 w celu ustanowienia 
programów prac. W programach prac 
wyszczególnia się kryteria i warunki 
wyboru projektów oraz ich kolejność, 
z uwzględnieniem stosownych kryteriów 
kwalifikacji ustanowionych na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2020/852, zdolności 
projektu do realizacji celów i zaspokojenia 
potrzeb wskazanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, 
wkład w transformację w kierunku 
osiągnięcia neutralnej dla klimatu, 
zrównoważonej środowiskowo, 
energooszczędnej i zasobooszczędnej 
gospodarki UE o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do 2050 r., ogólny cel 
promowania konwergencji regionalnej 
i terytorialnej oraz wkład dotacji 
w wykonalność projektów. W programach 
prac określa się krajowe udziały w 
zasobach, w tym wszelkie zasoby 
dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 
6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Komisja przyjmuje akty delegowane 
dotyczące rocznych programów prac 
zgodnie z art. 17. W tych rocznych 
programach prac określa się zaproszenia 
do składania wniosków, w tym możliwość 
zaangażowania wszystkich udziałów 
krajowych do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż 

EBI
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 17, aby określić szczegóły 
dotyczące warunków kwalifikowalności 
i procedur wyboru partnerów 
finansowych innych niż EBI.
Warunki kwalifikowalności partnerów 
finansowych innych niż EBI 
odzwierciedlają cele instrumentu.
W szczególności przy wyborze partnerów 
finansowych Komisja bierze pod uwagę 
ich zdolności w zakresie:
a) zapewnienia, aby ich polityka i 
standardy były co najmniej równoważne z 
tymi stosowanymi przez EBI;
b) maksymalizacji wpływu unijnej 
gwarancji za pomocą zasobów własnych;
c) zapewnienia odpowiedniej 
dywersyfikacji geograficznej instrumentu 
oraz umożliwienia finansowania 
mniejszych projektów;
d) rygorystycznego wdrożenia wymogów 
art. 155 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
finansowego dotyczących unikania 
opodatkowania, oszustw podatkowych, 
uchylania się od opodatkowania, prania 
pieniędzy, finansowania terroryzmu i 
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jurysdykcji niechętnych współpracy;
e) zapewnienia przejrzystości i 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących każdego projektu;
f) zapewnienia spójności ich polityki 
kredytowej z celami Unii w zakresie 
klimatu i energii do 2030 r. oraz z celem 
zapewnienia w Unii gospodarki neutralnej 
dla klimatu i zgodności z zobowiązaniami 
UE w ramach porozumienia paryskiego;
g) włączenia analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
do procesu wyboru i oceny projektów.
Komisja publikuje wyniki wyboru.

Uzasadnienie

Dodanie lit. a) dotyczącej norm EBI do wykazu zawartego w projekcie sprawozdania.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania służące do monitorowania 
wdrażania instrumentu i postępów w 
kierunku realizacji celów określonych w 
art. 3 ustanowiono w załączniku II.

1. Kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania i zrównoważonego rozwoju 
służące do monitorowania wdrażania 
instrumentu i postępów w kierunku 
realizacji celów neutralności klimatycznej 
i innych celów środowiskowych UE, 
zgodności z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”, o której mowa w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852, oraz realizacji celów 
określonych w art. 3 ustanowiono 
w załączniku II.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia, aby 
wskaźniki, o których mowa w ust. 1, były 
gromadzone w sposób wydajny, skuteczny 
i terminowy. Beneficjenci we współpracy z 
partnerami finansowymi przedstawiają 
Komisji dane dotyczące tych wskaźników.

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia, aby 
kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania i wskaźniki dotyczące 
zrównoważoności, o których mowa w ust. 
1, były gromadzone w sposób wydajny, 
skuteczny, terminowy, wiarygodny i 
niezależny. Beneficjenci we współpracy 
z partnerami finansowymi przedstawiają 
Komisji dane dotyczące tych wskaźników.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja składa roczne 
sprawozdanie z realizacji instrumentu 
zgodnie z art. 250 rozporządzenia 
finansowego. Sprawozdanie to zawiera 
informacje na temat wyników i wpływu 
instrumentu w odniesieniu do jego celów 
i wskaźników skuteczności działania, 
w szczególności na temat jego wkładu 
w osiąganie celów finansowych i 
inwestycyjnych Unii w zakresie 
uwzględniania klimatu i środowiska w 
zaspokajaniu potrzeb związanych 
z transformacją. W tym celu partnerzy 
finansowi i beneficjenci dostarczają co 
roku wszelkich niezbędnych informacji 
i danych.
Zarówno w ramach oceny śródokresowej, 
jak i oceny końcowej ocenia się również 
wkład w osiąganie zaktualizowanych 
celów Unii w dziedzinie klimatu i energii 
do 2030 r. określonych w [rozporządzeniu 
(UE) 2020/XXX ustanawiającym ramy na 
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potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] oraz 
wkład w realizację krajowego celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Audyty dotyczące wykorzystania 
wsparcia Unii zapewnionego w ramach 
instrumentu przeprowadzane przez osoby 
lub podmioty, w tym przez osoby lub 
podmioty inne niż te, które zostały 
upoważnione przez instytucje lub organy 
Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności 
zgodnie z art. 127 rozporządzenia 
finansowego.

1. Audyty dotyczące wykorzystania 
wsparcia Unii zapewnionego w ramach 
instrumentu przeprowadzane przez osoby 
lub podmioty, w tym przez osoby lub 
podmioty inne niż te, które zostały 
upoważnione przez instytucje lub organy 
Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności 
zgodnie z art. 127 rozporządzenia 
finansowego i gwarantują zgodność 
z unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej ustanowioną 
rozporządzeniem (UE) 2020/852i z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w tymże rozporządzeniu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Komisja podaje do publicznej wiadomości 
z chwilą wydania wszelkie opinie wydane 
w sprawie projektów wybranych lub 
finansowanych w ramach niniejszego 
instrumentu zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 19 statutu EBI.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 6 – podpunkt 6.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6.4 Wsparcie bezpośrednie 
transformacji (energia ze źródeł 
odnawialnych, efektywność energetyczna)

6.4 Wsparcie bezpośrednie 
transformacji w wymiarze klimatu, 
dekarbonizacji, w szczególności wsparcie 
dla energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności energetycznej oraz innych 
celów środowiskowych

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Wpływ na PKB terytorium 
objętego wsparciem
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Izabela-Helena Kloc

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zawartą we wniosku propozycję utworzenia 
instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Sektor publiczny zajmuje 
szczególne miejsce w procesie wspierania transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę Unii. Trzeba uznać, że takie elementy jak inwestycje 
społeczne, rekultywacja gruntów oraz zmniejszanie ubóstwa energetycznego mają wartość 
wykraczającą poza krótkoterminowe zwroty finansowe i wymagają odmiennego traktowania. 
Jedną z kluczowych ról sektora publicznego jest interweniowanie tam, gdy rynek zawodzi. 

Szczególną uwagę należy poświęcić regionom, które historycznie są w dużym stopniu zależne 
od wydobycia węgla. W regionach, w których występuje górnictwo węgla, żyją silnie 
zakorzenione i powiązane ze sobą społeczności. Węgiel jest ważną siłą napędową gospodarki 
– zapewnia około 230 000 miejsc pracy w kopalniach i elektrowniach w 31 regionach w 11 
państwach członkowskich UE. W tych regionach zamykanie kopalń oznacza znaczną presję 
na społeczeństwo. Biorąc pod uwagę często powtarzane hasło „nie pozostawiać nikogo 
w tyle”, sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że obywatele mieszkający na tych 
obszarach zasługują na szczególną uwagę.

Zdaniem sprawozdawczyni instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego powinien 
być bardzo elastyczny i umożliwiać finansowanie szerokiego zakresu inwestycji 
stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne, środowiskowe, gospodarcze i związane 
z bezpieczeństwem energetycznym. W przepisach rozporządzenia należy uwzględnić fakt, że 
proces transformacji poszczególnych państw członkowskich i ich regionów zaczyna się w 
różnych punktach wyjścia. Przepisy te powinny zatem umożliwiać finansowanie opłacalnych 
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technologii okresu przejściowego. 

Sprawozdawczyni zaproponowała szereg kluczowych poprawek, głównie w celu 
doprecyzowania przepisów.

Po pierwsze, doprecyzowano definicję beneficjenta. Termin „podmiot prawny sektora 
publicznego” odnosi się zarówno do podmiotu utworzonego jako podmiot prawa publicznego, 
jak i do podmiotów utworzonych jako podmioty prawa prywatnego, którym powierzono 
realizację misji publicznej. Wydaje się, że wyklucza to z zakresu tej definicji 
przedsiębiorstwa, które formalnie nie są podmiotami sektora publicznego, jednak wykonują 
ważne zadania publiczne, takie jak gospodarowanie odpadami, recykling, oświetlenie 
miejskie itp. Sprawozdawczyni uważa, że takie wykluczenie jest nieuzasadnione 
i uniemożliwiłoby realizację szeregu ważnych projektów leżących w interesie publicznym, 
dlatego zaproponowała odpowiednią zmianę przepisów. Biorąc pod uwagę, że w prawie 
krajowym nie istnieje ujednolicona definicja i rozumienie pojęcia „misji publicznej”, jasno 
stwierdzono, że fakt przystąpienia do partnerstwa publiczno-prywatnego z podmiotem prawa 
publicznego powinien przesądzać o istnieniu misji publicznej. W ten sposób rozwiązano 
problem niejasności, czy podmiot prawa prywatnego musi realizować misję publiczną 
ogólnie, tj. przed przystąpieniem do PPP i poza nim, czy też przeciwnie, fakt przystąpienia do 
PPP z podmiotem prawa publicznego stanowi o wystąpieniu misji publicznej. 

Po drugie, sprawozdawczyni podkreśliła konieczność objęcia instrumentem szerokiego 
zakresu inwestycji. Trzeba będzie zająć się szerszymi potrzebami rozwojowymi 
wynikającymi z procesu transformacji i wyszczególnionymi w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Aby wspierać nowe rodzaje działalności gospodarczej, 
zastępujące te, które są stopniowo eliminowane ze względu na ambitną politykę klimatyczną 
UE, oraz aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami 
transformacji, instrument powinien obejmować szerszy zakres inwestycji w porównaniu 
z pierwszym filarem. Szerszy zakres kwalifikujących się inwestycji powinien odzwierciedlać 
specyfikę potrzeb regionów dotkniętych skutkami transformacji wyrażoną w ich 
terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, np. w zakresie transportu, 
gospodarowania odpadami, oświetlenia publicznego, systemu ciepłowniczego, dystrybucji 
i przesyłu energii. Powinno to obejmować inwestycje w gaz ziemny jako czynnik 
wspomagający korzystanie z OZE oraz efektywny i przystępny cenowo sposób przestawienia 
się z paliw ze źródeł o wyższej emisji na inne paliwa, co dostarczy gospodarce rozwiązania 
niskoemisyjne i zapewni kontrolowanie kosztów transformacji. 

Po trzecie, sprawozdawczyni uważa, że osoby trzecie nie powinny decydować o kierunkach 
polityki UE, które są uzgadniane między wszystkimi państwami członkowskimi, dlatego też 
przepisy tego rozporządzenia powinny mieć charakter nadrzędny wobec polityki kredytowej 
partnerów finansujących, w tym EBI. Biorąc pod uwagę zróżnicowany charakter polityki 
kredytowania realizowanej przez instytucje finansowe, często wykluczającej określone 
rodzaje inwestycji, trzeba zatem zapewnić, aby instrument obejmował porozumienia 
administracyjne z różnymi partnerami finansowymi, w tym z bankami krajowymi, tak aby 
finansowany był szeroki zakres sektorowy niezbędnych inwestycji publicznych 
przewidzianych przez państwa członkowskie w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Otwarty katalog partnerów finansowych umożliwi szersze wykorzystanie 
instrumentu w państwach członkowskich i będzie zgodny z dotychczasową polityką KE, 
stwarzającą możliwość zaangażowania krajowych banków rozwoju we wdrażanie 
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instrumentów finansowych zarządzanych bezpośrednio przez KE.

Po czwarte, sprawozdawczyni jest zdania, że projekty beneficjentów powinny kwalifikować 
się do otrzymania wsparcia z innych programów unijnych. Uniemożliwienie tego może 
prowadzić do braku oczekiwanej absorpcji w regionach słabiej rozwiniętych, 
spowodowanego trudnościami w zdobyciu współfinansowania.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej oraz 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod 
uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy 
i wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
i ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy 
i wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
i ochrony środowiska. Zgodnie z dążeniem 
do osiągnięcia celów klimatyczno-
energetycznych Unii do 2030 r. oraz do 
osiągnięcia do 2050 r. neutralności 
klimatycznej skutecznie, sprawiedliwie i 
solidarnie, z uwzględnieniem światowych 
ram zapisanych w porozumieniu 
paryskim, w Europejskim Zielonym 
Ładzie ogłoszono wprowadzenie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
który ma zapewnić środki umożliwiające 
stawienie czoła wyzwaniom związanym 
z transformacją, nie pozostawiając nikogo 
w tyle. Najbardziej narażone na szkodliwe 
skutki zmiany klimatu i degradacji 
środowiska są regiony i osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji. Zarządzanie 
transformacją wymaga jednocześnie 
znacznych zmian strukturalnych.

__________________ __________________
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9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Osiągnięcie unijnych celów 
klimatycznych wymaga zajęcia się nie 
tylko problemem zróżnicowanego tempa 
transformacji w Unii w odniesieniu do 
działań w dziedzinie klimatu, lecz także 
ryzykiem rosnących dysproporcji 
społeczno-gospodarczych między 
regionami oraz sprzeciwu ze strony grup 
społecznych dotkniętych negatywnymi 
skutkami tej polityki. Niezwykle istotne 
jest skupienie wysiłków na transformacji 
gospodarczej i rewitalizacji danych 
terytoriów, np. regionów górnictwa węgla, 
zamiast liczenia na mobilność 
pracowników i ryzykowania wyludnienia 
i stagnacji gospodarczej w całych 
regionach. Aby zachować spójność między 
celami transformacji a takimi 
priorytetami i celami Unii jak 
stymulowanie tworzenia miejsc pracy oraz 
zmniejszanie ubóstwa i nierówności, 
należy skutecznie wspierać dywersyfikację 
gospodarki na szczeblu lokalnym dzięki 
solidnym inwestycjom i tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, aby zapewnić 
ponowne wejście na lokalny rynek pracy 
pracowników sektorów dotkniętych 
transformacją. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
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inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach 
i sektorach najsilniej odczuwających jej 
skutki ze względu na swoją zależność od 
paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, 
lub od procesów przemysłowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach, 
wspólnotach i sektorach najsilniej 
odczuwających jej skutki ze względu na 
swoją zależność od paliw kopalnych, 
w tym węgla kamiennego, torfu i łupków 
bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a także ze względu na 
istniejącą strukturę zatrudnienia, a które 
mają mniejszą zdolność do sfinansowania 
niezbędnych inwestycji. Mechanizm 
sprawiedliwej transformacji składa się 
z trzech filarów: Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego 
w ramach zarządzania dzielonego, 
specjalnego systemu sprawiedliwej 
transformacji w ramach InvestEU oraz 
instrumentu pożyczkowego na rzecz 
sektora publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Sektor publiczny zajmuje 
szczególne miejsce we wspieraniu 
przechodzenia gospodarki Unii do 
neutralności klimatycznej. Trzeba uznać, 
że takie elementy gospodarki neutralnej 
dla klimatu jak odnawialne źródła energii 
i ogólniej rozwój technologii 
niskoemisyjnych, innowacje 
międzysektorowe oraz inwestycje 
społeczne, mają wartość wykraczającą 
poza krótkoterminowe zwroty finansowe 
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i wymagają odmiennego traktowania. 
Jedną z kluczowych ról sektora 
publicznego jest interweniowanie tam, gdy 
rynek zawodzi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję. 
Działania, które przewiduje się do objęcia 
wsparciem, powinny być zgodne 
z działaniami wspieranymi w ramach 
pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je 
uzupełniać.

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji zatwierdzonych przez 
Komisję. Działania, które przewiduje się 
do objęcia wsparciem, powinny być 
zgodne z działaniami wspieranymi 
w ramach pozostałych dwóch filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i 
je uzupełniać.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szerszy zakres 
inwestycji w porównaniu z pierwszym 
filarem, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w sprawach społecznych, 
gospodarczych, pracowniczych, 
dotyczących bezpieczeństwa 
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Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
sieci ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, 
w tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym wynikającym 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
można wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej.

energetycznego i środowiska w ramach 
transformacji w kierunku celów Unii w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz 
celu gospodarki neutralnej dla klimatu w 
Unii do 2050 r. opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Transformacja ta zmierza do oddzielenia 
rozwoju od zużycia zasobów i do 
wyeliminowania emisji netto gazów 
cieplarnianych oraz innych 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska związanych m.in. z 
utratą różnorodności biologicznej i 
niszczeniem ekosystemów, nadmiernym 
zużyciem zasobów lub zanieczyszczeniem 
chemikaliami. W mechanizmach wsparcia 
należy unikać dalszego pogłębiania różnic 
gospodarczych między regionami Unii i 
skupić się na poprawie spójności 
społecznej wśród wszystkich obywateli 
UE. Wspierane inwestycje mogą 
obejmować infrastrukturę energetyczną 
i transportową, systemy ciepłownicze, 
ekologiczną i zrównoważoną mobilność, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
środki służące czystej i niskoemisyjnej 
energii i efektywności energetycznej, 
w tym renowacje i przebudowy budynków, 
inwestycje w działalność badawczo-
rozwojową, wsparcie przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, miejską 
infrastrukturę ekologiczną, ochronę 
dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
a także podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Inwestycje mogą również obejmować 
rekultywację i dekontaminację gruntów, 
chyba że są one objęte zakresem 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, o której mowa 
w art. 191 TFUE. Preferowanym 
wariantem jest kompleksowe podejście 
inwestycyjne, w szczególności 
w odniesieniu do terytoriów o znacznych 



PE655.767v02-00 62/108 RR\1216169PL.docx

PL

potrzebach związanych z transformacją. 
Można również wspierać inwestycje 
w innych sektorach, jeżeli są zgodne 
z przyjętymi terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji. Poprzez 
wspieranie inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym i dotyczącym 
bezpieczeństwa energetycznego 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej, a także tworzyć 
długoterminowe możliwości zatrudnienia 
pracownikom najbardziej dotkniętym 
restrukturyzacją gospodarczą. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Projekty dotyczące gazu ziemnego 
powinny kwalifikować się do wsparcia, 
pod warunkiem że takie inwestycje będą 
wykorzystywane do wprowadzania 
technologii pomostowej zastępującej 
węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i 
łupki bitumiczne do czasu pełnego 
wdrożenia innych bezemisyjnych i 
innowacyjnych technologii w stopniu 
wystarczającym do zapewnienia ciągłości 
dostaw energii i bezpieczeństwa 
energetycznego oraz przystępności 
cenowej energii, i pod warunkiem że 
wykazane zostanie, iż przyniesie to 
znaczną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych i umożliwi korzystanie w 
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większym stopniu z gazu ze źródeł 
odnawialnych. Takie inwestycje powinny 
być niezbędne do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji opracowanych zgodnie z 
art. 7 [FST] i spójne z celem Unii, jakim 
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Aby zapobiec powstawaniu 
aktywów osieroconych i zapewnić 
najbardziej efektywne kosztowo 
wykorzystanie środków publicznych, 
projekty beneficjentów powinny mieć 
długotrwałe, ekologiczne i zrównoważone 
skutki oraz przyczyniać się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Przejście na neutralność 
klimatyczną stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. Przejście na 
gospodarkę opartą na zasobach 
odnawialnych ma znaczny potencjał 
tworzenia miejsc pracy; jeśli zostanie on 
odpowiednio wykorzystany, to może 
ostatecznie przynieść wysoki poziom 
zatrudnienia na terytoriach uzależnionych 
obecnie od paliw kopalnych. Przejście na 
energię ze źródeł odnawialnych może 
umożliwić społecznościom lokalnym 
aktywny udział w transformacji 
energetycznej i wzięcie za nią 
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odpowiedzialności, a także przejście z 
modelu jednobranżowego na 
wielobranżowy. W szczególności 
przekształcenie dawnych obiektów 
górniczych w zakłady wytwarzania i 
magazynowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz budowa infrastruktury 
odnawialnych źródeł energii w tych 
obiektach lub w ich pobliżu może 
zapewnić społecznościom zielone miejsca 
pracy. Ponadto taka restrukturyzacja 
może przyczynić się do bezpieczeństwa 
energetycznego i odporności w oparciu o 
model zdecentralizowanego systemu 
energetycznego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Wspierane inwestycje, obejmujące 
w szczególności efektywność 
energetyczną, gospodarowanie odpadami 
zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami oraz gospodarowanie ściekami, 
mogą być z powodzeniem realizowane 
przez partnerstwa publiczno-prywatne 
(PPP). Instrument powinien zatem 
obejmować PPP. Podmiot prawa 
prywatnego – należący lub nienależący do 
sektora publicznego – który przystąpił do 
długoterminowego PPP z podmiotem 
prawa publicznego, aby zrealizować 
projekt spełniający kryteria określone 
w niniejszym rozporządzeniu, powinien 
być kwalifikującym się beneficjentem 
Instrumentu. Fakt przystąpienia do PPP 
z podmiotem prawa publicznego powinien 
stanowić o istnieniu misji publicznej.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

(14) Jeżeli zainteresowanie przewyższa 
poziom zasobów finansowych 
przyznanych na szczeblu krajowym, to w 
programie prac i zaproszeniu do składania 
wniosków należy określić szczególne 
warunki kwalifikowalności i kryteria 
wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować zdolność projektu do 
osiągnięcia celów i zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, 
ogólny cel dotyczący promowania 
konwergencji regionalnej i terytorialnej, 
ogólny wpływ na regionalny rynek pracy 
oraz znaczenie składnika dotacyjnego dla 
rentowności projektu. Wsparcie Unii 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
należy zatem udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ze względu na stosunkowo niski 
poziom składnika dotacyjnego część 
projektów może generować strumień 
dochodów własnych, przy którym wsparcie 
wyłącznie z instrumentu będzie 
niewystarczające. Może to prowadzić do 
braku oczekiwanej absorpcji w regionach 
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słabiej rozwiniętych, gdzie sektor 
publiczny o niższych dochodach może 
mieć trudności w zapewnieniu 
współfinansowania. W kwalifikujących 
się projektach należy zatem łączyć 
wsparcie ze środkami z innych programów 
unijnych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które nie generują 
wystarczających strumieni dochodów 
własnych a przynoszą korzyści terytoriom 
najbardziej dotkniętym negatywnymi 
skutkami transformacji klimatycznej, bez 
wsparcia w postaci dotacji UE oraz 
konieczność spójnych ram wdrażania 
w ramach zarządzania bezpośredniego. 
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 tego celu,

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które przynoszą 
korzyści obszarom najbardziej dotkniętym 
transformacją klimatyczną i energetyczną, 
lecz nie generują wystarczających 
strumieni dochodów własnych i nie 
zostałyby sfinansowane przez 
projektodawcę w tym samym czasie lub w 
takim samym zakresie bez dotacji z 
budżetu Unii, oraz konieczność spójnych 
ram wdrażania w ramach zarządzania 
bezpośredniego. 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 tego celu,
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe, gospodarcze i dotyczące 
bezpieczeństwa energetycznego związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę do 2050 r.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji 
w ramach instrumentu;

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny ustanowiony w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa 
publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) lub inną misję 
publiczną i z którym podpisano umowę 
o udzielenie dotacji w ramach instrumentu;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe banki prorozwojowe 
i instytucje finansowe, z którymi Komisja 
zawiera porozumienie administracyjne 

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe i regionalne banki 
prorozwojowe i instytucje finansowe, z 
którymi Komisja zawiera porozumienie 
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w celu współpracy w ramach instrumentu; administracyjne w celu współpracy w 
ramach instrumentu;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dodatkowość” oznacza wsparcie 
dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji z 
budżetu Unii, a przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnych celów określonych w 
art. 3.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom i 
szansom społeczno-gospodarczym 
związanym z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia celów klimatyczno-
energetycznych Unii do 2030 r. oraz 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego 
i z potrzebą zwiększenia 
konkurencyjności, z korzyścią dla 
unijnych terytoriów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST].
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które wspierają działania 
i rozwiązania służące sprawiedliwej, 
efektywnej i przystępnej cenowo 
transformacji energetycznej oraz 
zaspokajają potrzeby rozwojowe regionów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, dzięki 
ułatwieniu finansowania projektów, które 
są zgodne z celami klimatycznymi Unii, 
zapewniają długoterminowe i 
zrównoważone zatrudnienie, ale nie 
generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia 
w postaci dotacji z budżetu Unii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania 
i realizacji kwalifikowalnych projektów. 
Wsparcia doradczego udziela się zgodnie 
z zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU].

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby oceny kwalifikowalności, 
przygotowania, opracowania i realizacji 
kwalifikowalnych projektów. Wsparcia 
doradczego udziela się zgodnie z zasadami 
i metodami wdrażania dotyczącymi 
Centrum Doradztwa InvestEU 
ustanowionymi w art. [20] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie InvestEU].
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych, 
pracowniczych, dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii w zakresie klimatu i energii na 
2030 r. oraz gospodarki neutralnej dla 
klimatu w Unii do 2050 r. i przynoszą 
korzyści terytoriom wskazanym w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekty nie otrzymują wsparcia 
w ramach żadnych innych programów 
Unii;

skreśla się

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty dotyczące gazu ziemnego uznaje 
się za kwalifikowalne, pod warunkiem że 
takie inwestycje są niezbędne do 
wykonania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
opracowanych zgodnie z art. 7 [FST] i 
mają być realizowane w następujących 
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należycie uzasadnionych okolicznościach:
a) inwestycje na terytoriach, które stoją 
przed szczególnie poważnymi wyzwaniami 
w związku z transformacją energetyczną 
ze względu na dużą zależność od stałych 
paliw kopalnych, np. w regionach o 
wysokim udziale systemów ciepłowniczych 
zasilanych stałymi paliwami kopalnymi;
b) inwestycje przyczyniające się do 
osiągnięcia unijnych celów 
środowiskowych dotyczących łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez przyspieszenie wycofywania 
węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
torfu lub łupków bitumicznych;
c) inwestycje zgodne z celami i 
prawodawstwem Unii w zakresie energii i 
klimatu oraz z krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu, o charakterze 
transformacyjnym;
d) przeprowadzono wstępną ocenę 
wykorzystania energii wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych;
e) zastąpienie wysokoemisyjnej 
infrastruktury energetycznej zasilanej 
paliwami kopalnymi przyniesie znaczną 
redukcję emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczenia powietrza oraz poprawę 
efektywności energetycznej;
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 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od kryteriów określonych Niezależnie od kryteriów określonych w 
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w art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne sektora publicznego 
ustanowione w państwie członkowskim 
jako podmiot prawa publicznego lub 
podmiot prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej.

art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne ustanowione w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa 
publicznego lub podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
wdrażanie PPP lub realizację innej misji 
publicznej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 
w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 20 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 
w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego. 
W przypadku projektów zlokalizowanych 
na terytoriach w regionach na poziomie 
NUTS 2 o PKB na mieszkańca 
wynoszącym 75–100 % średniego PKB 
w UE-27, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], w okresie programowania 
2014–2020 sklasyfikowanych jako regiony 
słabiej rozwinięte, kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz podstaw określonych 
w art. 131 ust. 4 rozporządzenia 
finansowego i po konsultacji z partnerem 
finansowym kwota dotacji może zostać 
obniżona lub umowa o udzielenie dotacji 
może zostać rozwiązana, jeśli w ciągu 
dwóch lat od daty podpisania umowy 
o udzielenie dotacji nie została podpisana 
umowa o dostawy, roboty budowlane lub 
usługi o największym znaczeniu 
gospodarczym, w przypadkach gdy 
zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

1. Oprócz podstaw określonych 
w art. 131 ust. 4 rozporządzenia 
finansowego i po konsultacji z partnerem 
finansowym kwota dotacji może zostać 
obniżona lub umowa o udzielenie dotacji 
może zostać rozwiązana, jeśli w ciągu 
trzech lat od daty podpisania umowy 
o udzielenie dotacji nie została podpisana 
umowa o dostawy, roboty budowlane lub 
usługi o największym znaczeniu 
gospodarczym, w przypadkach gdy 
zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż 

EBI
Komisja określa warunki i procedury 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.
Do wdrażania instrumentu kwalifikują się 
partnerzy finansowi inni niż EBI, którzy 
pomyślnie przeszli procedurę oceny 
spełnienia wymogów dotyczących filarów 
przewidzianą w art. 154 rozporządzenia 
finansowego.
Warunki kwalifikowalności dotyczące 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI odzwierciedlają cele instrumentu. 
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W szczególności przy wyborze partnerów 
finansowych Komisja bierze pod uwagę 
zdolność partnerów finansowych do:
a) maksymalizacji wpływu składnika 
dotacyjnego Unii za pomocą zasobów 
własnych;
b) zapewnienia odpowiedniej 
dywersyfikacji geograficznej instrumentu 
oraz umożliwienia finansowania 
mniejszych projektów;
c) zapewnienia przejrzystości i 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących każdego projektu;
d) zapewnienia spójności projektów 
wybranych do wsparcia z instrumentu z 
celami instrumentu i celami klimatyczno-
energetycznymi Unii na 2030 r. oraz 
celem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2050 r.;
e) włączenia analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
do procesu wyboru i oceny projektów.
Komisja publikuje wyniki wyboru.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 17 w celu zmiany załącznika 
II poprzez modyfikację wskaźników, 
o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli ocena śródokresowa, 
o której mowa w art. 15 ust. 2, wykaże, że 
wskaźniki określone w załączniku II nie 
pozwalają na właściwą ocenę 
instrumentu, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 17 w celu zmiany załącznika 
II poprzez modyfikację wskaźników, 
o których mowa w ust. 1.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przejrzystość

1. Beneficjenci zapewniają 
przejrzystość działań wspieranych z 
instrumentu, z korzyścią dla ogółu 
społeczeństwa i szerokiego ponownego 
wykorzystania informacji sektora 
publicznego i informacji finansowanych 
ze środków publicznych w całej Unii. 
Publikują online, w otwartych formatach 
nadających się do odczytu maszynowego, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2019/1024 (WE), istotne informacje o 
finansowanych projektach, np. opis 
projektu, ocenę skutków, sprawozdania z 
oceny i audytu.
2. Partnerzy finansowi ujawniają 
wszelkie istotne informacje na temat 
każdego finansowanego projektu i podają 
je do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej, bez uszczerbku dla 
mających zastosowanie przepisów 
unijnych i krajowych dotyczących 
poufności i tajemnicy zawodowej.
3. Komisja zapewnia publikację 
informacji o beneficjentach zgodnie z art. 
38 rozporządzenia finansowego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę śródokresową instrumentu 2. Ocenę śródokresową instrumentu 
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przeprowadza się do dnia 30 czerwca 
2025 r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie 
Unii przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji.

przeprowadza się do dnia 30 czerwca 
2025 r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie 
Unii przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji. W ocenie 
analizuje się także, jak wsparcie Unii 
udzielone za pośrednictwem instrumentu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
polityki Unii w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. oraz przejścia na gospodarką 
neutralną dla klimatu do 2050 r.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Liczba zachowanych miejsc pracy

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. Wpływ na PKB na wspieranym 
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Cristina Maestre Martín De Almagro

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.1 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.1 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu i energii, a do 
2050 r. neutralności klimatycznej w Unii w 
skuteczny i sprawiedliwy sposób, w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić wsparcie i środki umożliwiające 
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nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

stawienie czoła wyzwaniom związanym z 
klimatem, nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji, co prowadzi do wyludniania się 
dotkniętych regionów. Zarządzanie 
transformacją wymaga jednocześnie 
znacznych zmian strukturalnych, które 
będą wymagać ambitnego poziomu 
finansowania ze środków Unii, a choć 
państwa członkowskie znajdują się w 
różnych punktach wyjścia, transformacja 
energetyki w kierunku neutralności 
klimatycznej jest trudniejsza w najmniej 
rozwiniętych regionach, w regionach 
najbardziej oddalonych, na obszarach 
górskich, na wyspach, na obszarach słabo 
zaludnionych, wiejskich i oddalonych oraz 
w regionach o niekorzystnym położeniu 
geograficznym i niskiej liczbie ludności.  

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu2 ustanawiający mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, który 
koncentruje się na regionach i sektorach 
najsilniej odczuwających jej skutki ze 
względu na swoją zależność od paliw 
kopalnych, w tym węgla kamiennego, torfu 
i łupków bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu2 ustanawiający mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, który 
koncentruje się na regionach, osobach 
i sektorach najsilniej odczuwających jej 
skutki ze względu na swoją zależność od 
paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, 
lub od procesów przemysłowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
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Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.3 W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustala się główne etapy i harmonogram 
procesu transformacji oraz wskazuje się 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, które mają mniejszą zdolność do 
sprostania wyzwaniom związanym 
z transformacją.

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.3 W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustalone zostaną główne etapy i 
harmonogram procesu transformacji w 
kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu zdefiniowane w 
art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/19993a oraz wskazane zostaną 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., które mają mniejszą zdolność 
do sprostania społecznym i 
środowiskowym wyzwaniom związanym z 
transformacją. Zasada partnerstwa 
powinna mieć zastosowanie do 
sporządzania, wdrażania, monitorowania i 
oceny terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, o których 
mowa w art. [7] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie FST].

__________________ __________________
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3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.
3a 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 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję. 
Działania, które przewiduje się do objęcia 
wsparciem, powinny być zgodne 
z działaniami wspieranymi w ramach 
pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je 
uzupełniać.

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję, z 
należytym uwzględnieniem charakterystyki 
i potencjału obszaru, którego rozwój ma 
być wspierany. Działania, które przewiduje 
się do objęcia wsparciem, powinny być 
zgodne z działaniami wspieranymi 
w ramach pozostałych dwóch filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
uzupełniać je i zapewniać synergię z nimi. 
Działania takie powinny być również 
zgodne z celami redukcji emisji na 2030 r. 
i zmierzać do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2050 r.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną 
i transportową, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne środki transportu, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
środki w zakresie czystej energii 
i efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów najboleśniej 
dotkniętych skutkami transformacji 
klimatycznej, instrument powinien 
obejmować szeroki zakres inwestycji, pod 
warunkiem że przyczyniają się one do 
zaspokojenia potrzeb rozwojowych w 
ramach transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
stworzenia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Wspierane inwestycje mogą 
obejmować inteligentne systemy 
energetyczne, infrastrukturę przyjaznego 
dla środowiska i zdekarbonizowanego 
transportu, wysoko wydajne sieci 
ciepłownicze, zeroemisyjną, inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, inwestycje w 
działalność badawczą i innowacyjną, w 
tym na uczelniach i w publicznych 
instytucjach badawczych, wspieranie 
transferu zaawansowanych i gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii, 
inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową, w tym 
rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, 
gospodarowanie odpadami zgodne z 
hierarchią postępowania z odpadami, 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
środki w zakresie czystej energii i 
efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, zwalczanie procesu 
wyludniania, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, gdy nie można 
zastosować zasady „zanieczyszczający 
płaci”, a także podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji, szkolenia i infrastrukturę 
społeczną, w tym mieszkalnictwo socjalne, 
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i środowiskowym wynikającym 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
można wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej.

oraz cyfryzację regionów i rozbudowę 
połączeń szerokopasmowych. Wszystkie 
finansowane projekty powinny być zgodne 
z celami w dziedzinie klimatu 
wyznaczonymi na 2030 r., Komisja 
powinna zatem analizować adekwatność 
tych projektów do celu redukcji emisji. 
Rozwój infrastruktury może również 
obejmować rozwiązania prowadzące do 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i koordynacji zdolności 
reagowania na kryzysy, zwłaszcza w 
regionach poważnie dotkniętych w 
ostatnich latach przez ekstremalne 
zdarzenia pogodowe. Preferowanym 
wariantem jest kompleksowe podejście 
inwestycyjne, w szczególności 
w odniesieniu do terytoriów o znacznych 
potrzebach związanych z transformacją. 
Można również wspierać inwestycje w 
innych sektorach, jeżeli są zgodne z 
przyjętymi terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji, a sektory te 
zostały dotknięte skutkami transformacji 
klimatycznej, lecz nie mogły skorzystać z 
pierwszego filaru mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji – Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W proces 
wskazywania inwestycji wspieranych przez 
instrument należy zaangażować – zgodnie 
z zasadą partnerstwa ustanowioną w art. 6 
rozporządzenia (UE) … /… [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] – właściwe władze lokalne i 
regionalne, odpowiednich partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
społeczeństwo obywatelskie odnośnych 
terytoriów. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
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się do wsparcia w ramach instrumentu, 
należy wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej. Należy również 
uwzględnić niszczycielskie skutki COVID-
19 dla wielu regionów Unii, a także 
nierównomierny wpływ wirusa, aby 
zapewnić, że wsparcie trafia do regionów 
najbardziej dotkniętych negatywnymi 
skutkami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W związku ze staraniami o 
zwiększenie spójności gospodarczej, 
terytorialnej i społecznej instrument 
powinien również przyczyniać się do 
eliminowania nierówności, wspierania 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględniania perspektywy płci, a także 
do zwalczania dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, zgodnie z art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE), art. 10 TFUE i 
art. 21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Wszystkie zainteresowane 
strony zaangażowane na wszystkich 
etapach wdrażania instrumentu powinny 
zobowiązać się do wspierania równości 
płci oraz zapewnić uwzględnianie wpływu 
na kobiety, jako że ponoszą one 
nieproporcjonalnie duże konsekwencje 
zmiany klimatu i procesu transformacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy również przewidzieć zasoby (12) Należy również przewidzieć zasoby 
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na rzecz wsparcia doradczego, aby 
promować przygotowywanie, 
opracowywanie i realizację projektów.

na rzecz wsparcia doradczego i wiedzy 
specjalistycznej, aby promować 
przygotowywanie, opracowywanie 
i realizację projektów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Aby jednak 
pogodzić ten cel z potrzebą optymalizacji 
skutków gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych zasadach 
na szczeblu Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji 
oraz zgodnie z podejściem opartym na 
potrzebach i konwergencji regionalnej.

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Należy 
uwzględnić potrzeby regionów słabiej 
rozwiniętych, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Aby jednak pogodzić ten cel 
z potrzebą optymalizacji skutków 
gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych zasadach 
na szczeblu Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji, 
zgodnie z podejściem opartym na 
potrzebach i z myślą o spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
przy czym priorytetowo traktuje się 
zwłaszcza słabiej rozwinięte regiony o 
mniejszej zdolności do inwestycji 
publicznych.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotne kryteria 
ustanowione w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
… /... [rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], zdolność 
projektu do osiągnięcia celów związanych 
z potrzebami rozwojowymi opisanymi w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, wkład w osiągnięcie celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie klimatu i 
energii oraz osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r., ogólny cel 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu, a także zaangażowanie państw 
członkowskich w osiąganie celów 
klimatycznych zapisanych w Europejskim 
Zielonym Ładzie. Komisja powinna 
zapewnić, aby w programie prac 
uwzględniono i wspierano równość płci i 
perspektywę płci. Wsparcie Unii 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
należy zatem udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów 
w państwach członkowskich, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego 
w regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], mają na 
ogół mniejsze zdolności w zakresie 
inwestycji publicznych, stawki dotacji 
stosowane do pożyczek udzielanych takim 
podmiotom powinny być porównywalnie 
wyższe.

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów 
w państwach członkowskich, a także 
spełnianie przez te regiony celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego w 
regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów], w 
regionach najbardziej oddalonych, które 
zdefiniowano w art. 349 TFUE, oraz na 
obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i 
wyludnionych, mają na ogół mniejsze 
zdolności w zakresie inwestycji 
publicznych, stawki dotacji stosowane do 
pożyczek udzielanych takim podmiotom 
powinny być porównywalnie wyższe.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz 
zapewnić terminowe wykorzystywanie 
zasobów, w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić szczególne 
zabezpieczenia, które należy zawrzeć 
w umowach o udzielenie dotacji. W świetle 
tego celu Komisja, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, powinna mieć 
możliwość ograniczenia lub zakończenia 
każdego wsparcia Unii w przypadku 
znaczącego braku postępów w realizacji 
projektu. W rozporządzeniu finansowym 
ustanowiono zasady wykonania budżetu 
Unii. Aby zapewnić spójność realizacji 

(18) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz 
zapewnić terminowe wykorzystywanie 
zasobów, w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić szczególne 
zabezpieczenia, które należy zawrzeć 
w umowach o udzielenie dotacji. W świetle 
tego celu Komisja, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, powinna mieć 
możliwość ograniczenia lub zakończenia 
każdego wsparcia Unii w przypadku 
znaczącego braku postępów w realizacji 
projektu, a także w razie nieosiągnięcia 
celu redukcji emisji. Komisja, po 
zawiadomieniu danego państwa 
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unijnych programów finansowania, 
rozporządzenie finansowe powinno mieć 
zastosowanie do składnika dotacyjnego 
i zasobów na rzecz wsparcia doradczego 
udzielanego w ramach tego instrumentu.

członkowskiego o ograniczeniu lub 
zakończeniu wsparcia Unii, powinna 
poinformować Radę i Parlament 
Europejski o powodach tego ograniczenia 
lub zakończenia. W rozporządzeniu 
finansowym ustanowiono zasady 
wykonania budżetu Unii. Aby zapewnić 
spójność realizacji unijnych programów 
finansowania, rozporządzenie finansowe 
powinno mieć zastosowanie do składnika 
dotacyjnego i zasobów na rzecz wsparcia 
doradczego udzielanego w ramach tego 
instrumentu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 oraz rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/95, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom, łącznie 
z nadużyciami finansowymi, ich 
wykrywania, korygowania i prowadzenia 
w ich sprawie dochodzeń, a także 
odzyskiwania środków utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania kar 
administracyjnych. W szczególności, 
zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/2013 Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycia finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 

(19) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 oraz rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/95, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom, łącznie 
z nadużyciami finansowymi, ich 
wykrywania, korygowania i prowadzenia 
w ich sprawie dochodzeń, a także 
odzyskiwania środków utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania kar 
administracyjnych. O wszelkich 
stwierdzonych nieprawidłowościach 
należy informować Parlament Europejski 
i Radę. W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/2013 Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
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działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym każda 
osoba lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, zobowiązane są w pełni 
współpracować w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznać niezbędne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
– w odniesieniu do tych państw 
członkowskich, które uczestniczą we 
wzmocnionej współpracy na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 – 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniać, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonywaniu środków finansowych 
Unii przyznały tym organom równoważne 
prawa.

miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycia finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym każda 
osoba lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, zobowiązane są w pełni 
współpracować w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznać niezbędne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
– w odniesieniu do tych państw 
członkowskich, które uczestniczą we 
wzmocnionej współpracy na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 – 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniać, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonywaniu środków finansowych 
Unii przyznały tym organom równoważne 
prawa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby ustanowić odpowiednie ramy 
finansowe dotyczące składnika 
dotacyjnego tego instrumentu na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r., należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
określenia dostępnych alokacji krajowych 
wyrażonych jako udziały w całkowitej puli 
środków finansowych tego instrumentu dla 
każdego państwa członkowskiego zgodnie 
z metodyką ustanowioną w załączniku I 
do rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST]. Uprawnienia 
wykonawcze należy przekazać bez 
procedur komitetowych, biorąc pod 

(21) Aby ustanowić odpowiednie ramy 
finansowe dotyczące składnika 
dotacyjnego tego instrumentu na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r., należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
określenia dostępnych alokacji krajowych 
wyrażonych jako udziały w całkowitej puli 
środków finansowych tego instrumentu dla 
każdego państwa członkowskiego. 
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uwagę, że wysokość udziałów wynika 
bezpośrednio z zastosowania określonej 
wcześniej metodyki obliczeń.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji 
w ramach instrumentu;

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) lub inną misję 
publiczną i z którym podpisano umowę 
o udzielenie dotacji w ramach instrumentu;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 
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zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] 
i zatwierdzony przez Komisję;

zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] oraz 
zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
... /... [nowego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] i zatwierdzony 
przez Komisję;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym i środowiskowym 
związanym z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej z korzyścią dla unijnych 
terytoriów wskazanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji 
opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] oraz wniesienie wkładu w 
osiągnięcie celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii, a także w 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania zrównoważonych 
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wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii.

środowiskowo projektów, które nie 
generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia w 
postaci dotacji z budżetu Unii. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na regiony słabiej 
rozwinięte, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. 
Instrument wspiera również przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną środowiskowo oraz 
sprawiedliwą gospodarczo i społecznie, 
zapewniającą spójność społeczną między 
terytoriami w Unii.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania 
i realizacji kwalifikowalnych projektów. 
Wsparcia doradczego udziela się zgodnie 
z zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU].

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego i wiedzy 
specjalistycznej na potrzeby 
przygotowania, opracowania i realizacji 
kwalifikowalnych projektów. Wsparcia 
doradczego udziela się zgodnie z zasadami 
i metodami wdrażania dotyczącymi 
Centrum Doradztwa InvestEU 
ustanowionymi w art. [20] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie InvestEU].

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalnie 2 % zasobów, 
o których mowa w ust. 1, można 

5. Maksymalnie 2 % zasobów, o 
których mowa w ust. 1, można 
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wykorzystać na wsparcie techniczne 
i administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
w tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne i opłaty partnerów 
finansowych.

wykorzystać na wsparcie techniczne i 
administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu, 
informacji, komunikacji, jawności i 
oceny, w tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne partnerów finansowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Dostęp do zasobów

1. Dostęp do instrumentu jest uzależniony 
od przyjęcia krajowego celu 
przyczyniającego się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Państwom członkowskim, które nie 
zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia 
krajowego celu w zakresie neutralności 
klimatycznej, udostępnia się tylko 50 % 
alokacji krajowych, a pozostałe 50 % 
udostępnia się po przyjęciu tego celu.
2. Dostęp do instrumentu jest uzależniony 
od poszanowania praworządności, które 
stanowi zasadniczy warunek wstępny 
należytego zarządzania finansami oraz 
skutecznego finansowania unijnego, a 
także poszanowania praw człowieka, w 
tym praw mniejszości, takich jak osoby 
LGBTI, których prawa są podważane w 
kilku państwach członkowskich w wyniku 
utworzenia „stref wolnych od LGBTI”. 
Komisja odrzuca wnioski władz lokalnych, 
które przyjęły deklaracje o utworzeniu 
„stref wolnych od LGBT”.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji bierze 
się pod uwagę konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie konwergencji regionalnej.

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji 
priorytetowo traktuje się regiony słabiej 
rozwinięte, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], i bierze się pod uwagę 
konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie konwergencji regionalnej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów. 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 17 aktów 
delegowanych określających odpowiednie 
udziały poszczególnych państw 
członkowskich wynikające z zastosowania 
metodyki określonej w załączniku I do 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] oraz z zastosowania czynnika 
redystrybucyjnego uwzględniającego 
potrzeby słabiej rozwiniętych regionów, o 
których mowa w art. [102 ust. 2] 
rozporządzenia .../... [nowego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów], wyrażone jako odsetek 
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całkowitych dostępnych zasobów. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych, 
demograficznych lub środowiskowych 
wynikających z procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, przyczyniają się do osiągnięcia 
celów Unii na rok 2030 w dziedzinie 
klimatu i energii oraz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. i 
przynoszą korzyści terytoriom wskazanym 
w terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty są zrównoważone 
środowiskowo zgodnie z kryteriami 
ustalonymi w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
2020/85214a;

____________________
14a 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, s. 13).
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekty nie otrzymują wsparcia 
w ramach żadnych innych programów 
Unii;

b) projekty nie otrzymują wsparcia w 
ramach żadnych innych programów Unii 
albo otrzymują z nich wsparcie 
niewystarczające;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) projekty nie wspierają działań 
wykluczonych na mocy art. [5] 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie FST].

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) gwarantuje się, że projekty nie 
wiążą się z przenoszeniem miejsc pracy, 
kapitału i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach w 
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w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 20 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

regionach na poziomie NUTS 2 zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1059/200314b, o PKB na mieszkańca 
nieprzekraczającym 75 % średniego PKB 
w UE-27, o których mowa w art. [102 ust. 
2] rozporządzenia [nowe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów], w 
regionach przejściowych o PKB w 
przedziale 75-100 % średniego PKB w 
UE-27, które w perspektywie finansowej 
2014-2020 zaliczono do regionów mniej 
rozwiniętych, a także w regionach 
najbardziej oddalonych zdefiniowanych w 
art. 349 TFUE kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

__________________
14b 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 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach i po konsultacji 
z partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę 
o udzielenie dotacji może zostać 
rozwiązana, jak również odzyskać wszelkie 
powiązane wypłacone kwoty zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie 
o udzielenie dotacji.

W takich przypadkach i po konsultacji 
z partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę 
o udzielenie dotacji może zostać 
rozwiązana, jak również odzyskać wszelkie 
powiązane wypłacone kwoty zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie 
o udzielenie dotacji. Kwotę dotacji można 
zmniejszyć lub umowę o udzielenie dotacji 
można rozwiązać, jeżeli przegląd 
śródokresowy wykaże niezgodność z 
celami określonymi w art. 3.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. 
W programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie 
zasoby dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 
i art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 17 w celu 
przyjęcia takich programów prac. W 
programach prac określa się warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru, z 
uwzględnieniem istotnych kryteriów 
ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 
2020/852, zdolności projektu do 
osiągnięcia celów oraz potrzeb 
rozwojowych opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, 
wkładu w osiągnięcie celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu i energii oraz 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., ogólnego celu dotyczącego 
promowania konwergencji regionalnej i 
terytorialnej oraz znaczenia składnika 
dotacyjnego dla rentowności projektu. 
Komisja zapewnia, aby w programie prac 
uwzględniono i wspierano równość płci i 
perspektywę płci. W programach prac 
określa się krajowe udziały w zasobach, 
w tym wszelkie zasoby dodatkowe, dla 
każdego z państw członkowskich zgodnie 
z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena i przegląd
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na koniec okresu wdrażania 
i najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 r. 
sporządza się ostateczne sprawozdanie 
oceniające z wyników i długoterminowych 
skutków instrumentu.

3. Na koniec okresu wdrażania i 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 r. 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedkłada się ostateczne sprawozdanie 
oceniające z wyników i długoterminowych 
skutków instrumentu, by ustalić, czy 
finansowane projekty przyczyniły się do 
sprostania wyzwaniom gospodarczym, 
społecznym, demograficznym i 
środowiskowym w danych regionach. W 
tej ocenie końcowej ocenia się wkład 
instrumentu w osiągnięcie celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie klimatu i energii 
oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r., a także społeczne i 
gospodarcze oddziaływanie wsparcia 
udzielanego z instrumentu, w tym wpływ 
na wspieranie równości płci.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 
2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6, 
13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 

3. Przekazanie uprawnienia, o którym 
mowa w art. 6, 13 i 14, może zostać w 
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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.

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 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi 
zapewniają widoczność wsparcia Unii 
udzielonego w ramach instrumentu, 
w szczególności podczas propagowania 
projektów i ich wyników, poprzez 
udzielanie ukierunkowanych informacji 
wielu odbiorcom, w tym mediom 
i społeczeństwu.

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi, 
przy wsparciu ze strony władz krajowych i 
regionalnych, zapewniają widoczność 
wsparcia Unii udzielonego w ramach 
instrumentu, w szczególności podczas 
propagowania projektów i ich wyników, 
poprzez udzielanie – z wykorzystaniem 
różnych kanałów komunikacji – 
ukierunkowanych informacji wielu 
odbiorcom, w tym mediom, mediom 
społecznościowym i społeczeństwu.
Informacje o wsparciu Unii przekazuje się 
w jasny, przystępny i atrakcyjny sposób, 
korzystając z różnorodnych kanałów 
komunikacji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja realizuje działania 
w zakresie informacji i komunikacji 
związane z instrumentem, finansowanymi 
projektami i ich wynikami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrument 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

2. Komisja realizuje działania w 
zakresie informacji i komunikacji związane 
z instrumentem, zapewnia przejrzystość i 
publiczny dostęp do informacji 
dotyczących każdego z finansowanych 
projektów i ich wyników oraz mierzy 
skuteczność przekazu. Zasoby finansowe 
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politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

przydzielone na instrument przyczyniają 
się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Powstrzymanie wyludniania się w 
regionach dotkniętych transformacją 
klimatyczną 
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