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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, 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
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (7a) Zasada uwzględniania kwestii 
klimatu we wszystkich unijnych 
programach ma kluczowe znaczenie dla 
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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 
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.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby uniknąć pogłębiania się 
nierówności w sprawiedliwym procesie 
transformacji, konieczne są integracyjne 
strategie i polityka. Naczelną zasadą 
wsparcia z FST powinno być 
propagowanie spójności społecznej 
poprzez promowanie równości płci, 
zapewnienie dynamicznego rozwoju 
obszarów wiejskich, lepszych warunków 
dla migrantów, młodych i starszych 
pracowników oraz pracowników o niskich 
umiejętnościach, a także dopilnowanie, 
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aby nikt nie został pominięty.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (16a) Szczególną uwagę i wsparcie 
należy zapewnić obszarom wiejskim 
i oddalonym. Obszary te już dziś stoją 
przed jeszcze większymi wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi, w tym 
starzeniem się społeczeństwa, migracją 
wewnętrzną młodzieży i ogólnym 
wyludnieniem, niższym poziomem 
umiejętności, gorszą infrastrukturą 
i łącznością cyfrową, 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.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 stanowią dodatkową kwotę 
7,5 mld EUR w cenach z 2018 r. i mogą 
zostać zwiększone, w razie potrzeby, 
o dodatkowe zasoby przydzielone 
w budżecie Unii oraz o inne zasoby 
zgodnie z podstawowym aktem prawnym. 
Finansowanie z FST nie może odbywać 
się ze szkodą dla środków przydzielanych 
na inne fundusze WRF.

Or. en

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 3a. Dostęp do FST jest uzależniony od 
przyjęcia krajowego celu polegającego na 
osiągnięciu do 2050 r. neutralności 
klimatycznej, a także celów pośrednich 
do 2030 r.

Or. en

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i infrastruktur zapewniających przystępną 
cenowo czystą energię, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych, w tym, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach sąsiadujących ze wskazanymi 
terytoriami;

Or. en

Poprawka 7

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 celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich i oddalonych;

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 9

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;

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ha) inwestycje w projekty mające na 
celu zwalczanie ubóstwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ka) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko Komisja zatwierdza program tylko 
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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.

wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu oraz z celami dekarbonizacji 
do 2050 r., a także z celami pośrednimi 
do 2030 r.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b)  uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a) 
niniejszego ustępu, i dlaczego powinny 
one otrzymać wsparcie z FST zgodnie 
z ust. 1, oraz dlaczego wskazano obszary 
sąsiadujące, które mogą, wraz ze 
wskazanymi terytoriami, wspierać 
działania na rzecz transformacji;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 

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

właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a także 
odpowiednie zainteresowane strony na 
poziomie geograficznym dotkniętych 
terytoriów, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, w ramach podejścia 
oddolnego.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1a. W ramach przeglądu 
śródokresowego, o którym mowa w art. 7 
ust. 4, ocenia się dążenie do osiągnięcia 
do 2050 r. celu w postaci zeroemisyjności 
netto oraz celów pośrednich do 2030 r. 
Niewystarczające postępy w ograniczaniu 
emisji gazów cieplarnianych, stwierdzone 
w trakcie tego przeglądu śródokresowego, 
oznaczają zmniejszenie wsparcia z FST.

Or. en


