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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

2. Wniosek, by dopasować alokację FST do odpowiednich funduszy strukturalnych, 
poprzedza wykorzystanie tych funduszy. O tym, jak rozdysponować środki krajowe, 
powinny decydować państwa członkowskie w oparciu o swoje uwarunkowania 
ekonomiczne, społeczne i terytorialne oraz pod warunkiem, że podział jest zgodny z 
ramami prawnymi UE. Wymagając dostosowania wysokości alokacji FST do 
funduszy spójności, nałożylibyśmy na państwa członkowskie dodatkowy warunek, a 
tym samym kolejne obciążenie.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (2019/2833(RSP)).
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi sprzyjać włączeniu społecznemu i 
być społecznie akceptowalna dla 
wszystkich, musi zmniejszać nierówności i 
nie może pozostawiać nikogo samemu 
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skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

sobie. Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie, a także poszczególne 
podmioty regionalne i lokalne, powinny 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki środowiskowe, społeczne, dotyczące 
rynku pracy i gospodarcze transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych i wzmacniania pozytywnych, 
takich jak tworzenie nowych, godnych i 
trwałych miejsc pracy czy poprawa jakości 
powietrza. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
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, 
uruchamiającym co najmniej 1 bln EUR 
na wsparcie zrównoważonych inwestycji w 
następnej dekadzie z wykorzystaniem 
budżetu Unii i powiązanych 
instrumentów, mechanizm sprawiedliwej 
transformacji powinien w szczególności 
wspierać pracowników i obywateli w 
regionach dotkniętych transformacją, a 
jednocześnie uzupełniać działania na rzecz 
zielonej transformacji przewidziane w 
odpowiednich programach ujętych w 
WRF na lata 2021–2027. Powinien on 
przyczyniać się do łagodzenia skutków 
społecznych i gospodarczych, w 
szczególności odczuwanych przez 
pracowników dotkniętych tym procesem, 
prowadzącym w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r., poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 5

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i 
polityki spójności, 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 na zasadzie 
dobrowolności z EFRR i EFS+ mogą 
wnosić dodatkowy wkład w osiągnięcie 
tego celu oraz ułatwiać zieloną 
transformację, a jednocześnie w pełni 
przyczyniać się do tworzenia nowych 
miejsc pracy o wysokiej jakości, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i rozwoju 
regionalnego.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pula środków finansowych 
stanowi główną kwotę odniesienia dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady podczas 
rocznej procedury budżetowej, zgodnie z 
art. [17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego [między 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i 
należytego zarządzania finansami]+, i 
może zostać zwiększona decyzją władzy 
budżetowej. Ponadto pula środków 
finansowych FST może zostać zwiększona 
dodatkowymi wkładami państw 
członkowskich oraz innymi zasobami 
zgodnie z mającym zastosowanie aktem 
podstawowym oraz stanowić zewnętrzne 
dochody przeznaczone na określony cel 
dodatkowo do przypadków określonych w 
art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
finansowego.
_____________
+ Odniesienie należy zaktualizować 
odpowiednio do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego mającego 
zastosowanie w okresie 2021–2027.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. W celu ochrony integralności 
rynku wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno 
być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
na potrzeby wszystkich kategorii 
wymienionych w art. 107 ust. 3 TFUE. 
Inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwach nie powinny zakłócać 
konkurencji między przedsiębiorstwami.

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

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

Poprawka 20

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
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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.

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać 
regionom NUTS 3 albo być częściami tych 
regionów. W planach należy szczegółowo 
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, zwiększyć zatrudnienie i 
zapobiec degradacji środowiska, w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone i mogą 
być częściami większych jednostek, takich 
jak regiony NUTS 3, albo odpowiadać tym 
regionom. W planach należy szczegółowo 
opisać wyzwania, przed którymi stoją te 
terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. W planach należy wyszczególniać 
synergię i komplementarność z innymi 
programami Unii i filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji oraz, w 
stosownych przypadkach, z funduszem 
modernizacyjnym, służące zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb 
rozwojowych. Wsparcie finansowe z FST 
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powinny otrzymywać jedynie te 
inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności w 
stosownych przypadkach lub FST, w 
zależności od przypadku), które zostały 
zatwierdzone przez Komisję. Na wniosek 
państw członkowskich Komisja powinna 
udzielać im pomocy technicznej, w 
przypadku gdy nie dysponują one 
niezbędnym potencjałem 
administracyjnym lub napotykają 
trudności w opracowywaniu 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 

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

możliwość – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – stosowania korekt 
finansowych w przypadku wyników 
poważnie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE648.513v02-00 24/43 AD\1207374PL.docx

PL

możliwością zwiększenia tego udziału na 
wniosek państwa członkowskiego w 
oparciu o specyfikę terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



AD\1207374PL.docx 25/43 PE648.513v02-00

PL

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia (UE) .../... [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy], wdraża się w ramach FST 
w kwocie 30 000 000 000 EUR w cenach z 
2018 r. z kwoty, o której mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) ppkt (vi) tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 3, 4 i 8.
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Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę tę uznaje się za inne zasoby, o 
których mowa w art. 3 ust. 2, i stanowi 
ona zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/10461a. 
Udostępnia się je na zobowiązanie 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021 r.: 7 495 797 242 EUR; 
– 2022 r.: 7 496 636 094 EUR; 
– 2023 r.: 7 496 371 621 EUR; 
– 2024 r.: 7 495 899 220 EUR.
____________________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 
1–222).
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



PE648.513v02-00 28/43 AD\1207374PL.docx

PL

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne, w szczególności w MŚP i 
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prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do tworzenia godnych i trwałych miejsc 
pracy, dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w promowanie 
systemów transportowych, które 
poprawiają mobilność w miastach i czynią 
ją bardziej zrównoważoną, również przez 
stosowanie inteligentnych rozwiązań 
technologicznych;
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Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

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

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

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

Poprawka 55

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

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

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

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

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

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
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, we 
wszystkich kategoriach wymienionych w 
art. 107 ust. 3 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.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 64

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

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

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

_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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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).

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

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
wszyscy właściwi partnerzy zgodnie 
z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], a także odpowiednie 
zainteresowane strony na poziomie 
geograficznym dotkniętych transformacją 
terytoriów, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, w ramach podejścia 
oddolnego.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
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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.

przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % łącznych 
alokacji FST. Kwoty przekraczające próg 
20 % rozdziela się pomiędzy wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
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członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

odpowiednio przeliczane;

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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