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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy projekt opinii stanowi odpowiedź na wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej 
przedłożony w styczniu 2020 r. w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST), wspierającego terytoria i społeczności w przejściu do 2050 r. na 
neutralną dla klimatu gospodarkę UE o obiegu zamkniętym, zgodnie z postanowieniami 
porozumienia paryskiego.

W odniesieniu do zmiany klimatu kluczową rolę odgrywają rolnicy, w związku z czym są oni 
jedną z głównych zainteresowanych stron, jeśli chodzi o osiągnięcie tego celu.

W niniejszej opinii potwierdzono, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji musi 
mieć charakter uzupełniający w stosunku do nowych zasobów finansowych. W procesach 
decyzyjnych w ramach wszystkich głównych funduszy WRF, w tym WPR, należy 
uwzględniać kwestie związane z klimatem, aby przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki, 
co wymaga odpowiednich środków finansowych. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien stanowić uzupełnienie działań w ramach innych długoterminowych 
strategii UE, a nie im szkodzić.

Wspólne wysiłki mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest 
gospodarka neutralna dla klimatu, w związku z tym dostęp do FST powinien być uzależniony 
od przyjęcia krajowego celu polegającego na osiągnięciu do 2050 r. neutralności 
klimatycznej, a także celów pośrednich do 2030 r.

W opinii podkreśla się, że specjalną uwagę należy poświęcić szczególnie dotkniętym 
terytoriom będącym obszarami wiejskimi lub peryferyjnymi, które już teraz stoją w obliczu 
poważnych wyzwań społecznych i gospodarczych, co jeszcze bardziej ogranicza ich zdolność 
do reagowania na wyzwania procesu transformacji. Regiony te mogą również odgrywać 
ważną rolę w rozwoju inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, w tym obszarów z nimi 
sąsiadujących.

Integracyjne strategie i polityka są niezbędne, aby uniknąć pogłębiania nierówności 
w procesie transformacji i zapewnić społecznościom niezbędne wsparcie społeczne. 
W związku z tym proponuje się pewne nowe kwalifikujące się działania o charakterze 
społecznym, a także podejście oddolne w zakresie zaangażowania zainteresowanych stron.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych i redukcji emisji 
dwutlenku węgla oraz Europejskim filarze 
praw socjalnych. Niniejsze rozporządzenie 
wdraża jeden z priorytetów określonych w 
komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu ograniczenia 
kosztów gospodarczych i społecznych 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę do 2050 r. i na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją. Ponadto w 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (FST) należy uwzględnić 
bezprecedensowe skutki kryzysu 
związanego z COVID-19.

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, inkluzywna, 
oparta na danych naukowych i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie, wraz z 
organami i zainteresowanymi podmiotami 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
przewidywanych skutków negatywnych i 
tym samym przestrzegać zasady „nie 
szkodzić” określonej w Europejskim 
Zielonym Ładzie. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zasada uwzględniania kwestii 
klimatu we wszystkich unijnych 
programach ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia do 2050 r. gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Kwestie 
związane z klimatem należy uwzględniać 
w procesach decyzyjnych w ramach 
wszystkich głównych funduszy objętych 
wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), 
w tym wspólnej polityki rolnej (WPR), 
a fundusze te powinny przyczyniać się do 
dekarbonizacji gospodarki. Programy te 
mogą być skuteczne w zapewnieniu 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji dla 
wszystkich, tylko jeżeli będą dysponowały 
odpowiednimi środkami budżetowymi. 
WRF na lata 2021–2027 powinny zatem 
zapewniać solidne i ambitne ramy 
finansowe, aby skutecznie zrealizować ten 
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cel, oraz przewidywać alokacje nowych 
środków finansowych, tak aby FST mógł 
funkcjonować jako dodatkowe narzędzie 
wpierające działania na rzecz klimatu i 
stanowić uzupełnienie tych działań 
i wpływu innych długoterminowych 
strategii Unii, a nie im szkodzić. 
Utworzenie FST nie powinno oznaczać 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
inne fundusze WRF, w szczególności na 
WPR lub politykę spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Unia powinna towarzyszyć 
regionom i ich mieszkańcom oraz 
zapewnić im wsparcie w przejściu ku 
neutralności klimatycznej dzięki 
stworzeniu równowagi między potrzebami 
w zakresie zatrudnienia, niezależności 
energetycznej czy bezpieczeństwa 
żywnościowego a unijnym celem 
neutralności klimatycznej poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych, związanych ze 
spójnością i klimatycznych na wszystkich 
odpowiednich szczeblach. W związku z 
tym zrównoważona gospodarka leśna i 
zrównoważone rolnictwo oraz powiązane 
sektory mają do odegrania ważną rolę w 
przyszłej WPR.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
i rozporządzeniu (UE) .../... (Europejskie 
prawo o klimacie) bardziej ambitnymi 
planami Unii dotyczącymi stwarzania 
możliwości na rzecz zamożniejszego, 
zdrowszego oraz bardziej inkluzywnego i 
ekologicznego kontynentu, FST powinien 
odgrywać kluczową rolę we włączaniu 
działań w dziedzinie klimatu w główny 
nurt polityki i umożliwić przejście do 2050 
r. na zasobo- i energooszczędną 
gospodarkę opartą na odnawialnych 
źródłach energii i neutralną dla klimatu. 
Środki z własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający i dodatkowy w stosunku do 
inwestycji koniecznych do osiągnięcia 
ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 
25 % wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z EFRR i EFS+ mogą wnosić 
pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przejście do gospodarki i 
społeczeństwa, które są neutralne dla 
klimatu i zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, stanowi jeden z 
najważniejszych wspólnych celów Unii, w 
przypadku którego wspólne wysiłki 
podejmowane przez wszystkich mają 
zasadnicze znaczenie dla jego osiągnięcia. 
FST jest elementem Europejskiego 
Zielonego Ładu, w związku z czym dostęp 
do niego powinien być uzależniony od 
przyjęcia krajowego celu polegającego na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej do 
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2050 r., a także celów pośrednich do 2030 
r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności oraz polityki rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach WPR, a także 
inwestycje krajowe i regionalne oraz 
kapitał prywatny, i w żadnym wypadku nie 
powinny zastępować takich inwestycji.

Uzasadnienie

WPR jest polityką, która powinna wspierać przechodzenie producentów rolnych na bardziej 
zrównoważone praktyki oraz odchodzenie od uzależnienia od paliw kopalnych. Ponadto 
należy utrzymywać, a nie ograniczać finansowanie WPR na społeczne i oparte na 
społecznościach wiejskich aspekty rozwoju obszarów wiejskich, i FST powinien funkcjonować 
dodatkowo względem tych środków.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 

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

ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zależność od 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych oraz zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Należy również wspierać 
innowacyjne praktyki w zakresie 
użytkowania gruntów i rolnictwa, które 
przyczyniają się do zmniejszenia śladu 
węglowego tego sektora, oraz działania na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
wspierające dywersyfikację lokalnej 
gospodarki na obszarach wiejskich. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
wspierają tworzenie trwałych miejsc pracy 
i pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę do 2050 r. i 
gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
przyczyniają się do tej transformacji.

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

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Odejście od paliw kopalnych może 
stanowić wyzwanie ze względu na pewne 
rozbieżne cele. Można to zaobserwować w 
przypadku projektów dotyczących energii 
wodnej, które mogą wywierać negatywny 
wpływ na stan ekologiczny jednolitych 
części wód, ich wzajemne połączenia i 
populację ryb, a w konsekwencji na 
lokalne społeczności i ich środki do życia. 
FST powinien finansować jedynie 
rozwiązania typu „no-regret” i korzystne 
dla wszystkich, zarówno pod względem 
środowiska, jak i klimatu. Takie 
rozwiązania powinny być określone w 
opisie projektu oraz w odpowiednich 
przypadkach powinny być objęte zakresem 
projektu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz osiągnięcia gospodarki 
neutralnej dla klimatu FST powinien 
wspierać rozwój silnej biogospodarki o 
obiegu zamkniętym, aby stymulować 
zrównoważoność w sektorze rolnictwa. 
Produkowana w sposób zrównoważony i 
wydajny biomasa z sektorów rolnictwa, 
leśnictwa i morskiego, która nadaje 
wartość bocznemu strumieniowi odpadów 
i bioodpadom, mogłaby zapewnić istotny 
wkład w wywiązanie się przez Unię z 
zobowiązań klimatycznych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, aby umożliwić im 
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych 
ukierunkowanych na przyszłościowe 
sektory, co ułatwi im dostosowanie się do 
nowych możliwości zatrudnienia; ponadto 
FST powinien oferować pomoc i 
doradztwo dla osób poszukujących pracy, 
zapewniając przy tym równy dostęp 
wszystkim grupom społecznym bez 
dyskryminacji, i aktywną integrację tych 
osób na rynku pracy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą oraz wesprzeć modernizację i 
restrukturyzację terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
działalności przyjaznej dla klimatu 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii, które to inwestycje 
przyczyniają się do osiągnięcia unijnego 
celu przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Inwestycje produkcyjne 
należy rozumieć jako inwestycje w środki 
trwałe lub aktywa niematerialne i prawne 
przedsiębiorstw służące produkcji towarów 
i usług i przyczyniające się w ten sposób 
do akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
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przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; 
w szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

działalności przyjaznej dla klimatu 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii, należy wspierać tylko 
wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji poprzez stworzenie lub 
ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy 
nie prowadzą one do przeniesienia 
produkcji ani nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji. Inwestycje 
w istniejące zakłady przemysłowe, w tym 
zakłady objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, powinny być 
dozwolone, jeżeli przyczyniają się do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r., a redukcja emisji 
przewyższa znacznie odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz 
jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności polityki spójności i 
rynku wewnętrznego oraz równych 
warunków działania na tym rynku 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno 
być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

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

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby uniknąć pogłębiania 
nierówności w sprawiedliwym procesie 
transformacji, konieczne są integracyjne 
strategie i polityka, które są korzystne dla 
wszystkich. Naczelną zasadą wsparcia z 
FST powinno być propagowanie spójności 
społecznej w drodze promowania 
równości płci, zapewnienia dynamicznego 
rozwoju obszarów wiejskich, lepszych 
warunków dla migrantów, pracowników 
sezonowych, młodych i starszych oraz 
pracowników o niskich umiejętnościach, a 
także dopilnowanie, aby nikt nie został 
pominięty. Przeprowadzone oceny 
wykazały duże znaczenie uwzględniania w 
terminowy i spójny sposób celów równości 
płci we wszystkich aspektach oraz na 
wszystkich etapach przygotowywania, 
monitorowania, wdrażania i oceny 
programów operacyjnych, a jednocześnie 
zapewnienia konkretnych działań 
promujących równość płci.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 



PE648.613v02-00 16/36 AD\1207536PL.docx

PL

Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 19
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
preferować przyjmowanie strategii 
oddolnych podczas przygotowywania i 
wdrażania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, zapewniając 
aktywne uczestnictwo właściwych 
organów publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych ze wszystkich 
sektorów działalności oraz innych 
odpowiednich zainteresowanych stron ze 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
sektora rolnictwa. Aby zapewnić 
skuteczne działania na szczeblu lokalnym, 
w przygotowywanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji należy 
aktywnie zaangażować, jeśli jest to 
wykonalne, zainteresowane strony z 
terytoriów dotkniętych skutkami tej 
transformacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Szczególnej uwagi i wsparcia 
wymagają obszary wiejskie i peryferyjne, 
które odczuwają skutki procesu 
transformacji. Wiele z tych obszarów, 
włącznie z rolnikami i małymi 
przedsiębiorstwami, już dziś stoi przed 
jeszcze większymi wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi, takimi jak 
starzenie się społeczeństwa, migracja 
wewnętrzna młodzieży, ogólne 
wyludnianie się i niska gęstość 
zaludnienia, niższy poziom umiejętności, 
gorsza infrastruktura i łączność cyfrowa 
oraz słabsza łączność energetyczna, co w 
jeszcze większym stopniu ogranicza ich 
zdolność do reagowania na wyzwania 
procesu transformacji. Obszary te 
mogłyby również odegrać istotną rolę 
w zapewnianiu zdolności w zakresie 
realizacji inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu gruntów rolnych. W 
związku z tym w planach terytorialnych 
należy przewidzieć również możliwość 
włączenia obszarów wiejskich 
sąsiadujących ze wskazanymi terytoriami 
jako kwalifikujących się do wdrożenia 
technologii i infrastruktury energii ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia ludziom i terytoriom, które 
wymagają dodatkowego wsparcia, aby 
stawić czoła poważnym wyzwaniom 
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w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku unijnej 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 
2050 r. i gospodarki o obiegu zamkniętym, 
oraz w celu przekształcenia tych wyzwań 
w szanse, szczególnie pod względem 
trwałych nowych miejsc pracy, w sposób, 
który nie naraża na szwank celów 
środowiskowych i który chroni 
ograniczone zasoby naturalne.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom, obywatelom i 
przedsiębiorstwom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych, związanych 
ze zdrowiem publicznym i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki 
o obiegu zamkniętym, a zarazem 
przyczynia się do ochrony zasobów 
naturalnych Europy i zapobiega 
degradacji środowiska.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
nadrzędne cele Europejskiego Zielonego 
Ładu, w szczególności ogólnounijny cel 
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neutralności klimatycznej ustanowiony w 
rozporządzeniu (UE) 2020/… 
(Europejskie prawo o klimacie), w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
klimatem i środowiskiem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
transformacji, podczas której nikt nie jest 
pozostawiony sam sobie.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą X mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone o 
dodatkowe zasoby przydzielone w 
budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z 
podstawowym aktem prawnym. 
Finansowanie FST nie może odbywać się 
ze szkodą dla zasobów przydzielonych 
innym funduszom przewidzianym w WRF, 
w tym dla zasobów przeznaczonych na 
WPR. Kwota ta stanowi dodatkowe środki 
i jej finansowanie nie powinno oznaczać 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
inne fundusze WRF, w szczególności na 
WPR lub politykę spójności1a.
__________________
1a W rezolucji z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027 – stanowisko 
Parlamentu z myślą o osiągnięciu 
porozumienia Parlament Europejski 
opowiedział się za utrzymaniem 
finansowania polityki spójności i WPR w 
UE-27 na poziomie budżetu na lata 2014–
2020 w ujęciu realnym. Finansowanie z 
FST jest jego uzupełnieniem.
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Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostęp do FST jest uzależniony od 
zobowiązania danego państwa 
członkowskiego do przyjęcia krajowego 
celu polegającego na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
a także celów pośrednich w zakresie 
obniżenia emisyjności do 2030 r.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są związane z jego celem 
szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.
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Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy, 
dywersyfikacji gospodarczej 
i restrukturyzacji ekonomicznej, z 
uwzględnieniem zrównoważonej 
działalności przyjaznej dla środowiska 
określonej w odpowiednich przepisach 
prawa Unii;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii oraz 
większego dostępu do nich, włącznie z 
innowacyjnymi praktykami 
ograniczającymi emisje dwutlenku węgla 
w użytkowaniu gruntów i rolnictwie;

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
ekologiczny transport publiczny na 
obszarach wiejskich, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym, w należycie 
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uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach sąsiadujących ze wskazanymi 
terytoriami;

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w rozwój 
szybkich sieci szerokopasmowych na 
obszarach wiejskich i oddalonych, aby 
wspierać dostęp do technologii cyfrowych 
dla wszystkich, włącznie z rolnictwem 
cyfrowym;

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy czym priorytetowo 
należy traktować rozwój zielonej 
infrastruktury i ekologicznych zastosowań 
w działalności rolniczej i leśnej, a 
jednocześnie zapewnić przestrzeganie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, włącznie 
ze zrównoważoną biogospodarką o obiegu 
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odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

zamkniętym, w tym poprzez zapobieganie 
powstawaniu odpadów i ograniczanie ich 
ilości, efektywne gospodarowanie 
zasobami, ponowne wykorzystywanie, 
naprawy oraz recykling;

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w projekty mające na 
celu zwalczanie ubóstwa energetycznego i 
zwiększające efektywność energetyczną;

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy 
oraz programy reintegracji pracowników i 
osób poszukujących pracy w nowych 
obszarach działalności;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy i 
doradztwo dla osób poszukujących pracy;

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy oraz zapewnienie 
równego dostępu i promowanie równości 
płci;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) inwestycje, które przyczyniają się 
do zmniejszenia ryzyka wyludniania 
obszarów dotkniętych skutkami 
transformacji, w szczególności obszarów 
wiejskich;

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną i usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym na obszarach o słabym 
zasięgu, w szczególności na obszarach 
wiejskich, oraz w ochronę kluczowych 
pracowników dotkniętych transformacją 
lub kryzysem w danym sektorze;

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną i usługi 
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doradcze.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi 
w art. 107 i 108 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. 
h) niniejszego rozporządzenia. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji. Ze środków 
FST można także wspierać inwestycje 
skierowane do rolników i małych 
przedsiębiorstw rolnych skupiających 
się na zrównoważonej działalności 
rolniczej i leśnej.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416, z wyjątkiem przypadków, 
gdy trudności te wynikają z kryzysu 
związanego z COVID-19;
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__________________ __________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, celem neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz celami Europejskiego 
Zielonego Ładu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

priorytetu.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami i zainteresowanymi podmiotami 
z danych terytoriów, w tym organami 
lokalnymi i regionalnymi, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
2016/206617 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji, 
przetwarzania i wykorzystania paliw 
kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku osiągnięcia celu gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r., w tym 
dokładny harmonogram głównych etapów 
transformacji ku realizacji pośrednich 
celów w zakresie obniżenia emisyjności do 
2030 r., które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1, w stosownych 
przypadkach wraz z obszarami 
sąsiadującymi, które mogą wnieść wkład 
w transformację lub są dotknięte 
procesem transformacji na wskazanych 
terytoriach z perspektywy gospodarczej i 
społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami oraz 
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terytorialnymi strategiami i planami; ocenę potencjalnych skutków ubocznych 
transformacji w sąsiednich regionach;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wykaz partnerów i 
zainteresowanych stron z danego 
terytorium, z którymi przeprowadzono 
konsultacje;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 

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

inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także z zobowiązaniem Unii 
wynikającym z porozumienia paryskiego i 
z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą wzmacniać lokalne 
gospodarki oraz krótkie szlaki 
gospodarcze i łańcuchy dostaw.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena śródokresowa, o której mowa w 
akapicie drugim, obejmuje ocenę 
postępów w dążeniu do realizacji celu 
zeroemisyjności netto do 2050 r. oraz 
celów pośrednich do 2030 r.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE648.613v02-00 34/36 AD\1207536PL.docx

PL

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 70 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.
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