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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zmiany te mają zróżnicowany 
wpływ gospodarczy i społeczny na 
poszczególne sektory gospodarki, 
obywateli i państwa członkowskie. 
W szczególności włączenie emisji gazów 
cieplarnianych z budynków i transportu 
drogowego do zakresu dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady31 powinno stanowić dodatkową 
zachętę ekonomiczną do inwestowania 
w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, 
a tym samym przyspieszyć redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. W połączeniu 
z innymi środkami powinno to, 
w perspektywie średnio- 
i długoterminowej, zmniejszyć koszty 
budynków i transportu drogowego, a także 
stworzyć nowe możliwości tworzenia 
miejsc pracy oraz inwestowania.

(8) Zmiany te mają zróżnicowany 
wpływ gospodarczy i społeczny na 
poszczególne sektory gospodarki, 
obywateli i państwa członkowskie oraz 
mogłyby prowadzić do wyższych cen paliw 
kopalnych, zwłaszcza w przypadku 
obywateli znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, w kontekście 
obniżania emisyjności gospodarki. 
W szczególności włączenie emisji gazów 
cieplarnianych z budynków i transportu 
drogowego do zakresu dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady powinno stanowić dodatkową 
zachętę ekonomiczną do inwestowania 
w ograniczenie zużycia paliw kopalnych, 
a tym samym przyspieszyć redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. W połączeniu 
z innymi środkami powinno to, 
w perspektywie średnio- 
i długoterminowej, zmniejszyć koszty 
budynków i transportu drogowego, a także 
stworzyć nowe możliwości tworzenia 
miejsc pracy oraz inwestowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
grupy znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji oraz na gospodarstwa domowe 
dotknięte ubóstwem energetycznym lub 
ubóstwem w zakresie mobilności, tak aby 
mogły one skorzystać na wdrożeniu tych 
instrumentów finansowania i aby nikt nie 
został pominięty.

__________________ __________________
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31 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 
z 25.10.2003, s. 32).

31 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w Unii (Dz.U. L 275 
z 25.10.2003, s. 32).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Potrzebne są jednak zasoby, aby 
sfinansować te inwestycje. Co więcej, 
zanim zostaną one wprowadzone, koszty 
ponoszone przez gospodarstwa domowe 
i użytkowników transportu na ogrzewanie, 
chłodzenie i gotowanie, a także na 
transport drogowy prawdopodobnie 
wzrosną, ponieważ dostawcy paliw 
podlegający zobowiązaniom w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
w sektorze budownictwa i transportu 
drogowego przenoszą koszty emisji 
dwutlenku węgla na konsumentów.

(9) Potrzebne są jednak zasoby, aby 
sfinansować te inwestycje. Co więcej, 
zanim zostaną one wprowadzone, koszty 
ponoszone przez gospodarstwa domowe 
i użytkowników transportu na ogrzewanie, 
chłodzenie i gotowanie, a także na 
transport drogowy prawdopodobnie 
wzrosną, ponieważ dostawcy paliw 
podlegający zobowiązaniom w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
w sektorze budownictwa i transportu 
drogowego przenoszą koszty emisji 
dwutlenku węgla na konsumentów. Należy 
również uwzględnić zależność państw 
członkowskich od importowanych paliw 
kopalnych w kontekście rosyjskiej napaści 
na Ukrainę.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W związku z tym część dochodów 
uzyskanych w wyniku włączenia 
budownictwa i transportu drogowego do 
zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy 
wykorzystać do przeciwdziałania skutkom 
społecznym wynikającym z tego 
włączenia, aby transformacja była 

(11) W związku z tym część dochodów 
uzyskanych w wyniku włączenia 
budownictwa i transportu drogowego do 
zakresu dyrektywy 2003/87/WE należy 
wykorzystać jako zasoby własne do 
finansowania budżetu Unii jako dochody 
ogólne, zgodnie z prawnie wiążącym 
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sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 
16 grudnia 2020 r.1a, w którym 
ustanowiono harmonogram 
wprowadzania nowych zasobów własnych, 
dających budżetowi Unii środki 
zapewniające wkład w przeciwdziałanie 
skutkom społecznym wynikającym z tego 
włączenia, aby transformacja była 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. W 
porozumieniu tym przewiduje się 
wprowadzenie koszyka nowych zasobów 
własnych do dnia 1 stycznia 2023 r. 
Ekologiczne zasoby własne są sposobem 
dostosowania budżetu Unii do priorytetów 
politycznych Unii i mają zapewnić unijną 
wartość dodaną, przyczynić się do 
osiągnięcia celów związanych z 
uwzględnianiem kwestii klimatu, spłatą 
zadłużenia w ramach NextGenerationEU 
oraz odpornością budżetu Unii w 
odniesieniu do jego funkcjonowania jako 
narzędzia inwestycji i gwarancji.
__________________
1a Porozumienie międzyinstytucjonalne 
z dnia 16 grudnia 2020 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską 
w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych 
i należytego zarządzania finansami oraz 
w sprawie nowych zasobów własnych, 
w tym również harmonogramu 
wprowadzania nowych zasobów własnych 
(Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W związku z tym w celu 
zapewnienia państwom członkowskim 
środków finansowych należy ustanowić 

(13) W związku z tym w celu 
zapewnienia państwom członkowskim 
środków finansowych należy ustanowić 
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Społeczny Fundusz Klimatyczny 
(„Fundusz”), aby wspierać ich polityki 
mające na celu zaradzenie społecznym 
skutkom handlu uprawnieniami do emisji 
w odniesieniu do budownictwa i transportu 
drogowego dla znajdujących się w trudnej 
sytuacji gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu. Należy to osiągnąć 
w szczególności w ramach tymczasowego 
wsparcia dochodu oraz środków 
i inwestycji mających na celu zmniejszenie 
zależności od paliw kopalnych poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków, obniżenie emisyjności 
ogrzewania i chłodzenia budynków, w tym 
integrację energii ze źródeł odnawialnych, 
oraz zapewnienie lepszego dostępu do 
bezemisyjnych i niskoemisyjnych 
mobilności i transportu z korzyścią dla 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu.

Społeczny Fundusz Klimatyczny 
(„Fundusz”), aby wspierać ich polityki 
mające na celu zaradzenie społecznym 
skutkom handlu uprawnieniami do emisji, 
który ma ułatwić ekologiczną 
transformację, w odniesieniu do 
budownictwa i transportu drogowego dla 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu. Fundusz powinien propagować 
sprawiedliwość i solidarność między 
państwami członkowskimi i w ich obrębie, 
jednocześnie przyczyniając się do 
eliminacji ubóstwa energetycznego i 
ubóstwa związanego z mobilnością, a 
także powinien opierać się na istniejących 
mechanizmach solidarnościowych i 
klimatycznych oraz je uzupełniać. Należy 
to osiągnąć w szczególności w ramach 
tymczasowego wsparcia dochodu oraz 
środków i inwestycji mających na celu 
zmniejszenie zależności od paliw 
kopalnych poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków, 
obniżenie emisyjności ogrzewania 
i chłodzenia budynków, w tym integrację 
energii ze źródeł odnawialnych, oraz 
zapewnienie lepszego dostępu do 
bezemisyjnych i niskoemisyjnych 
mobilności i transportu z korzyścią dla 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W porozumieniu z władzami 
regionalnymi państwa członkowskie są 
w stanie najlepiej opracować i wdrożyć 
plany, które są dostosowane 
i ukierunkowane na ich lokalne, regionalne 

(15) Państwa członkowskie, w 
stosownym przypadkach w porozumieniu z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, w tym z władzami regionalnymi i 
partnerami społecznymi, stosownie do ich 
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i krajowe uwarunkowania, jak również na 
ich obowiązujące polityki w odpowiednich 
obszarach oraz na planowane 
wykorzystanie innych odpowiednich 
funduszy unijnych. W ten sposób najlepiej 
można zapewnić poszanowanie 
różnorodności sytuacji, konkretnej wiedzy 
władz lokalnych i regionalnych, badań 
naukowych i innowacji oraz stosunków 
przemysłowych i struktur dialogu 
społecznego, a także tradycji krajowych 
oraz przyczynić się do skuteczności 
i wydajności ogólnego wsparcia dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji.

krajowych ram prawnych, są w stanie 
najlepiej opracować i wdrożyć plany, które 
są dostosowane i ukierunkowane na ich 
lokalne, regionalne i krajowe 
uwarunkowania, jak również na ich 
obowiązujące polityki w odpowiednich 
obszarach oraz na planowane 
wykorzystanie innych odpowiednich 
funduszy unijnych przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji władz 
lokalnych lub regionalnych, w tym 
również w odniesieniu do przydziału 
funduszy. W ten sposób najlepiej można 
zapewnić poszanowanie różnorodności 
sytuacji, konkretnej wiedzy władz 
lokalnych i regionalnych, badań 
naukowych i innowacji oraz stosunków 
przemysłowych i struktur dialogu 
społecznego, a także tradycji krajowych 
oraz przyczynić się do skuteczności 
i wydajności ogólnego wsparcia dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Plany 
społeczno-klimatyczne powinny zawierać 
podsumowanie procesu konsultacji z 
organami lokalnymi i regionalnymi, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
reprezentującymi młodzież, oraz innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
na szczeblu krajowym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnienie, aby środki 
i inwestycje były w szczególny sposób 
ukierunkowane na znajdujące się w trudnej 
sytuacji lub dotknięte ubóstwem 
energetycznym gospodarstwa domowe, 
mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników 
transportu, ma kluczowe znaczenie dla 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej. Środki 
wspomagające mające na celu promowanie 

(16) Zapewnienie, aby środki 
i inwestycje były w szczególny sposób 
ukierunkowane na znajdujące się w trudnej 
sytuacji lub dotknięte ubóstwem 
energetycznym gospodarstwa domowe, 
mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników 
transportu, ma kluczowe znaczenie dla 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej. Środki 
wspomagające mające na celu promowanie 
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redukcji emisji gazów cieplarnianych 
powinny wesprzeć państwa członkowskie 
w zaradzeniu skutkom społecznym 
wynikającym z handlu uprawnieniami do 
emisji w odniesieniu do sektorów 
budownictwa i transportu drogowego.

redukcji emisji gazów cieplarnianych 
powinny wesprzeć państwa członkowskie 
w zaradzeniu skutkom społecznym 
odczuwanym przez znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji gospodarstwa 
domowe, mikroprzedsiębiorstwa i 
użytkowników transportu, wynikającym 
z handlu uprawnieniami do emisji 
w odniesieniu do sektorów budownictwa 
i transportu drogowego, co ma na celu 
ułatwienie ekologicznej transformacji i 
może spowodować wzrost cen energii 
pozyskiwanej z paliw kopalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Biorąc pod uwagę znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami wynikającymi 
z porozumienia paryskiego 
i zobowiązaniem do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, działania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny przyczynić się do osiągnięcia 
wartości docelowej, zgodnie z którą 30 % 
wszystkich wydatków w ramach 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 należy przeznaczyć na 
uwzględnianie kwestii klimatu, oraz 
powinny przyczynić się do przeznaczenia 
10 % rocznych wydatków na cele związane 
z różnorodnością biologiczną w latach 
2026–2027, przy uwzględnieniu faktu, że 
cele klimatyczne i cele dotyczące 
różnorodności biologicznej częściowo się 
pokrywają. W tym celu metodykę 
określoną w załączniku II do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2021/106033 należy stosować 
do oznaczania wydatków Funduszu. 
Fundusz powinien wspierać działania, 
które są w pełni zgodne z unijnymi 

(18) Biorąc pod uwagę znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami wynikającymi 
z porozumienia paryskiego 
i zobowiązaniem do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, działania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny przyczynić się do osiągnięcia 
wartości docelowej, zgodnie z którą co 
najmniej 30 % łącznych wydatków 
w ramach budżetu Unii i Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2021–2027 należy przeznaczyć na 
uwzględnianie kwestii klimatu, oraz 
powinny przyczynić się do przeznaczenia 
7,5 % rocznych wydatków na podstawie 
wieloletnich ram finansowych na cele 
związane z różnorodnością biologiczną w 
2024 r. oraz 10 % rocznych wydatków na 
cele związane z różnorodnością 
biologiczną w latach 2026–2027, przy 
uwzględnieniu faktu, że cele klimatyczne 
i cele dotyczące różnorodności 
biologicznej częściowo się pokrywają. 
W tym celu metodykę określoną 
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normami i priorytetami w zakresie klimatu 
i środowiska oraz zasadą „nie czyń 
poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/85234. W planach należy 
uwzględnić jedynie takie środki 
i inwestycje. Co do zasady należy uznać, 
że środki bezpośredniego wsparcia 
dochodu mają niewielki przewidywalny 
wpływ na cele środowiskowe i jako takie 
należy uznać je za zgodne z zasadą „nie 
czyń poważnych szkód”. Komisja zamierza 
wydać wytyczne techniczne dla państw 
członkowskich z dużym wyprzedzeniem 
wobec przygotowania planów. 
W wytycznych wyjaśniony zostanie 
sposób, w jaki środki i inwestycje muszą 
być zgodne z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód” w rozumieniu art. 17 
rozporządzenia (UE) 2020/852. W 2021 r. 
Komisja zamierza przedstawić wniosek 
w sprawie zaleceń Rady dotyczących 
sposobu uwzględnienia społecznych 
aspektów transformacji ekologicznej.

w załączniku II do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 należy stosować do oznaczania 
wydatków Funduszu. Fundusz powinien 
wspierać działania, które są w pełni zgodne 
z unijnymi normami i priorytetami 
w zakresie klimatu i środowiska oraz 
zasadą „nie czyń poważnych szkód” 
w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852. W planach należy uwzględnić 
jedynie takie środki i inwestycje. Co do 
zasady należy uznać, że środki 
bezpośredniego wsparcia dochodu mają 
niewielki przewidywalny wpływ na cele 
środowiskowe i jako takie należy uznać je 
za zgodne z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”. Komisja zamierza wydać wytyczne 
techniczne dla państw członkowskich 
z dużym wyprzedzeniem wobec 
przygotowania planów. W wytycznych 
wyjaśniony zostanie sposób, w jaki środki 
i inwestycje muszą być zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu 
art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852. W 
2021 r. Komisja zamierza przedstawić 
wniosek w sprawie zaleceń Rady 
dotyczących sposobu uwzględnienia 
społecznych aspektów transformacji 
ekologicznej.

__________________ __________________
33 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 
dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, 
Rybackiego i Akwakultury, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu Wsparcia Finansowego na 
rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 
Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 

33 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 
dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, 
Rybackiego i Akwakultury, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu Wsparcia Finansowego na 
rzecz Zarządzania Granicami i Polityki 
Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 
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159). 159).
34 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustalanie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych wpływa w szczególny 
sposób na kobiety, ponieważ stanowią 
one 85 % osób samotnie wychowujących 
dzieci. Rodziny z jednym rodzicem są 
szczególne zagrożone ubóstwem dzieci. 
W całym okresie przygotowywania 
i realizacji planów zapewniających, aby 
nikt nie został pominięty, należy brać pod 
uwagę i promować równość płci i równe 
szanse dla wszystkich – uwzględniając te 
cele w głównym nurcie działań – a także 
kwestie dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

(19) Kobiety są w nieproporcjonalnie 
większym stopniu narażone na ubóstwo 
energetyczne i ubóstwo w zakresie 
mobilności oraz odczuwają skutki 
wprowadzania opłat emisyjnych. Na 
przykład kobiety są rodzicami w 85 % 
rodzin samotnie wychowujących dzieci, a 
rodziny samotnie wychowujące dzieci, 
wraz z innymi słabszymi grupami 
społecznymi, są szczególnie narażone na 
ubóstwo dzieci, ubóstwo energetyczne i 
ubóstwo związane z mobilnością. W całym 
okresie przygotowywania, realizacji i 
monitorowania planów zapewniających, 
aby nikt nie został pominięty, należy brać 
pod uwagę i promować równość płci, jak 
również prawa i równe szanse dla 
wszystkich – uwzględniając te cele w 
głównym nurcie działań – a także kwestie 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zasada jedności budżetu, zgodnie z 
którą wszystkie dochody i wydatki Unii są 
wykazane w budżecie, stanowi wymóg 
zapisany w art. 310 ust. 1 TFUE. Fundusz 
ma zatem zostać w pełni włączony do 
budżetu Unii m.in. w celu poszanowania 
metody wspólnotowej, przestrzegania 
parlamentarnej rozliczalności 
demokratycznej, nadzoru i kontroli, 
zapewnienia przewidywalności 
finansowania i wieloletniego 
programowania oraz zagwarantowania 
przejrzystości decyzji budżetowych 
podejmowanych na szczeblu Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Pula środków finansowych 
Funduszu powinna zasadniczo być 
proporcjonalna do kwot odpowiadających 
25 % spodziewanych dochodów z tytułu 
włączenia budynków i transportu 
drogowego do zakresu dyrektywy 
2003/87/WE w latach 2026–2032. Na 
podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 
2020/205341 państwa członkowskie 
powinny udostępnić te dochody budżetowi 
Unii jako zasoby własne. Państwa 
członkowskie mają samodzielnie 
finansować 50 % całkowitych kosztów 
całkowitych kosztów planów. W tym celu, 
jak również na potrzeby inwestycji 
i środków mających na celu przyspieszenie 
i złagodzenie wymaganej transformacji dla 
obywateli odczuwających jej negatywne 
skutki, państwa członkowskie powinny 
między innymi wykorzystać do tego celu 
swoje oczekiwane dochody z handlu 
emisjami w sektorach budownictwa 
i transportu drogowego na mocy 

(23) Pula środków finansowych 
Funduszu została ustalona na podstawie 
oceny szacunkowej kwoty uzyskanej 
poprzez przydzielenie do budżetu Unii 25 
% spodziewanych dochodów z tytułu 
włączenia budynków i transportu 
drogowego do zakresu dyrektywy 
2003/87/WE w latach 2026–2032. Na 
podstawie decyzji Rady (UE, Euratom) 
2020/2053 państwa członkowskie powinny 
udostępnić te dochody budżetowi Unii jako 
zasoby własne. Dochody zasilające budżet 
Unii mają być zgodne z zasadą 
uniwersalności zgodnie z art. 7 decyzji 
(UE, Euratom) 2020/2053. Pula środków 
finansowych na realizację Funduszu na 
lata 2025–2032 powinna wynieść 72,2 mld 
EUR. Ponieważ państwa członkowskie 
mają same finansować co najmniej 50 % 
całkowitych kosztów swoich planów, 
fundusz powinien zatem uruchomić co 
najmniej 144,4 mld EUR na sprawiedliwą 
społecznie transformację, na podstawie 
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dyrektywy 2003/87/WE. wstępnej oceny dodatkowego obciążenia 
gospodarstw domowych znajdujących się 
w trudnej sytuacji, mikroprzedsiębiorstw i 
użytkowników transportu. W tym celu, jak 
również na potrzeby inwestycji i środków 
mających na celu przyspieszenie 
i złagodzenie wymaganej transformacji dla 
obywateli odczuwających jej negatywne 
skutki, państwa członkowskie powinny 
między innymi wykorzystać do tego celu 
swoje oczekiwane dochody z handlu 
emisjami w sektorach budownictwa 
i transportu drogowego na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE. Finansowanie 
Funduszu nie powinno odbywać się 
kosztem innych programów i polityk Unii.

__________________ __________________
41 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej oraz uchylająca decyzję 
2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 
15.12.2020, s. 1).

41 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej oraz uchylająca decyzję 
2014/335/UE, Euratom (Dz.U. L 424 z 
15.12.2020, s. 1).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) W przypadku wyższej opłaty 
emisyjnej, która stanowiłaby dodatkowe 
obciążenie dla gospodarstw domowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu, należy udostępnić dodatkowe 
przydziały dla funduszu, aby odpowiednio 
i sprawiedliwie złagodzić wpływ wzrostu 
opłaty emisyjnej na osoby znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji, aby z kolei 
dalej wspierać gospodarstwa domowe i 
użytkowników transportu znajdujących się 
w trudnej sytuacji w dostosowywaniu się 
do sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej w kierunku neutralności 
klimatycznej, co wiąże się ze stopniowym 
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ograniczaniem zależności od paliw 
kopalnych. Takie coroczne zwiększenie 
środków należy uwzględnić w wieloletnich 
ramach finansowych za pomocą 
automatycznego dostosowania pułapu 
działu 3 i pułapu płatności do wahań cen 
emisji dwutlenku węgla i należy 
przewidzieć mechanizm tego dostosowania 
w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) 
2020/20931a zgodnie z art. 312 TFUE.
____________________
1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433I 
z 22.12.2020, s. 11).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków finansowych 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 
i uzupełniać się z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku w ramach Funduszu i innych 
programów unijnych. W szczególności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewnić na wszystkich etapach procesu 
efektywną koordynację w celu zachowania 
zgodności, spójności, komplementarności 
i synergii różnych źródeł finansowania. 
W tym celu państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane, przy 
przedkładaniu Komisji swoich planów, do 
przedstawienia stosownych informacji na 
temat istniejącego lub planowanego 
finansowania unijnego. Wsparcie 
finansowe w ramach Funduszu powinno 

(25) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków finansowych 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, Fundusz należy 
włączyć do budżetu Unii, a działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 
i uzupełniać się z bieżącymi programami 
unijnymi, w tym również z działaniami 
klimatycznymi i społecznymi strategiami 
politycznymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku w ramach Funduszu i innych 
programów unijnych. W szczególności 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewnić na wszystkich etapach procesu 
efektywną koordynację w celu zachowania 
zgodności, spójności, komplementarności 
i synergii różnych źródeł finansowania. 
W tym celu państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane, przy 
przedkładaniu Komisji swoich planów, do 
przedstawienia stosownych informacji na 
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mieć charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego z innych programów 
i instrumentów unijnych. Środki 
i inwestycje finansowane w ramach 
Funduszu powinny mieć możliwość 
otrzymania finansowania również z innych 
programów i instrumentów unijnych, pod 
warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa 
tych samych kosztów.

temat istniejącego lub planowanego 
finansowania unijnego. Wsparcie 
finansowe w ramach Funduszu powinno 
mieć charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego z innych programów 
i instrumentów unijnych. Środki 
i inwestycje finansowane w ramach 
Funduszu powinny mieć możliwość 
otrzymania finansowania również z innych 
programów i instrumentów unijnych, pod 
warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa 
tych samych kosztów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Wdrażanie Funduszu powinno 
odbywać się zgodnie z zasadą należytego 
zarządzania finansowego, obejmującą 
skuteczne zapobieganie nadużyciom 
finansowym, oszustwom podatkowym, 
uchylaniu się od opodatkowania, korupcji 
i konfliktom interesów oraz ich ściganie.

(28) Wdrażanie Funduszu powinno 
odbywać się zgodnie z zasadami jedności, 
uniwersalności i należytego zarządzania 
finansowego, obejmującymi skuteczne 
zapobieganie nadużyciom finansowym, 
oszustwom podatkowym, uchylaniu się od 
opodatkowania, korupcji i konfliktom 
interesów oraz ich ściganie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Włączenie Funduszu do budżetu 
Unii zapewnia mocne gwarancje w 
zakresie jego wykonania dzięki ochronie 
zapewnianej zarówno przez przepisy 
finansowe Unii, jak i obowiązujące 
przepisy sektorowe i finansowe w 
przypadku nieprawidłowości lub 
poważnych uchybień w systemach 
zarządzania i kontroli, a także przez środki 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2020/20921a, służące ochronie budżetu 
Unii w przypadku naruszeń zasad państwa 
prawnego w państwach członkowskich. 
Komisja powinna w tym celu zapewnić 
skuteczny i wydajny system kontroli 
wewnętrznej umożliwiający odzyskiwanie 
kwot wypłaconych nienależnie lub 
nieodpowiednio wykorzystanych, a także 
powinna podjąć niezbędne środki, które 
mogą obejmować m.in. zawieszenie 
płatności, zakończenie obowiązywania 
zobowiązania prawnego w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/10461b, zakaz zaciągania takich 
zobowiązań prawnych lub zawieszenie 
wypłaty rat.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. 
w sprawie ogólnego systemu 
warunkowości służącego ochronie 
budżetu Unii (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, 
s. 1).
1b 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).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Poszanowanie praw podstawowych 
i zgodność z Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej należy zapewnić na 
wszystkich etapach przygotowania, oceny, 
realizacji i monitorowania projektów 
kwalifikujących się w ramach Funduszu. 
Fundusz powinien przyczyniać się do 
eliminowania nierówności, promowania 
równouprawnienia płci i uwzględniania 
perspektywy płci, a także zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną, zgodnie z art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 
10 TFUE i art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki i inwestycje wspierane w ramach 
Funduszu przynoszą korzyści znajdującym 
się w trudnej sytuacji gospodarstwom 
domowym, mikroprzedsiębiorstwom 
i użytkownikom transportu, na które 
włączenie emisji gazów cieplarnianych 
z budynków i transportu drogowego 
w zakres dyrektywy 2003/87/WE będzie 
wywierać szczególny wpływ, zwłaszcza 
gospodarstwom domowym 
doświadczającym ubóstwa energetycznego 
i obywatelom, dla których transport 
publiczny nie jest rozwiązaniem 
alternatywnym wobec samochodów 
prywatnych (w regionach oddalonych i na 
obszarach wiejskich).

Środki i inwestycje wspierane w ramach 
Funduszu przynoszą korzyści znajdującym 
się w trudnej sytuacji gospodarstwom 
domowym, mikroprzedsiębiorstwom i 
użytkownikom transportu, na których 
transformacja ekologiczna, mianowicie 
włączenie emisji gazów cieplarnianych z 
budynków i transportu drogowego w 
zakres dyrektywy 2003/87/WE, będzie 
wywierać szczególny wpływ, zwłaszcza 
gospodarstwom domowym 
doświadczającym ubóstwa energetycznego 
i obywatelom, dla których transport 
publiczny nie jest rozwiązaniem 
alternatywnym wobec samochodów 
prywatnych (w regionach oddalonych i na 
obszarach wiejskich).
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Funduszu jest 
przyczynienie się do transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
poprzez przeciwdziałanie społecznym 
skutkom włączenia emisji gazów 
cieplarnianych z budynków i transportu 
drogowego w zakres dyrektywy 
2003/87/WE. Celem szczegółowym 
Funduszu jest wspieranie znajdujących się 
w trudnej sytuacji gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu w drodze tymczasowego 
bezpośredniego wsparcia dochodu oraz 
w drodze środków i inwestycji mających 
na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków, obniżenie 
emisyjności ogrzewania i chłodzenia 
budynków, w tym integrację energii ze 
źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie 
lepszego dostępu do bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych mobilności i transportu.

Ogólnym celem Funduszu jest 
przyczynienie się do sprawiedliwej 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej poprzez przeciwdziałanie 
odczuwanym przez gospodarstwa domowe, 
mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników 
transportu społecznym skutkom włączenia 
emisji gazów cieplarnianych z budynków 
i transportu drogowego w zakres 
dyrektywy 2003/87/WE, co ma ułatwić 
transformację ekologiczną. Celem 
szczegółowym Funduszu jest wspieranie 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej znajdujących się w trudnej 
sytuacji gospodarstw domowych, 
mikroprzedsiębiorstw i użytkowników 
transportu w drodze tymczasowego 
bezpośredniego wsparcia dochodu oraz 
w drodze środków i inwestycji mających 
na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków, obniżenie 
emisyjności ogrzewania i chłodzenia 
budynków, w tym integrację energii ze 
źródeł odnawialnych, oraz zapewnienie 
lepszego dostępu do bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych mobilności i transportu, 
co spowoduje stopniowe odejście od 
zależności od paliw kopalnych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „użytkownicy transportu 
znajdujący się w trudnej sytuacji” 
oznaczają użytkowników transportu, w tym 
z gospodarstw domowych o niższym 
średnim dochodzie, którzy w znacznym 

13) „użytkownicy transportu 
znajdujący się w trudnej sytuacji” 
oznaczają użytkowników transportu, w tym 
z gospodarstw domowych o niższym 
średnim dochodzie, którzy w znacznym 
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stopniu odczuwają wpływ włączenia 
transportu drogowego w zakres dyrektywy 
2003/87/WE na ceny i nie mają środków 
na zakup pojazdów bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych lub na przejście na 
alternatywne zrównoważone rodzaje 
transportu, w tym transport publiczny, 
w szczególności w regionach oddalonych i 
na obszarach wiejskich.

stopniu odczuwają wpływ włączenia 
transportu drogowego w zakres dyrektywy 
2003/87/WE na ceny i nie mają środków 
na zakup pojazdów bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych lub na przejście na 
alternatywne zrównoważone rodzaje 
transportu, w tym transport publiczny.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie, 
zgodnie ze swoimi krajowymi 
uregulowaniami, konsultuje się w sprawie 
swojego projektu planu z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacjami 
młodzieżowymi, oraz innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
przed przedstawieniem planu Komisji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podsumowanie procesu konsultacji, 
przeprowadzonych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 
i krajowymi uregulowaniami, z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacjami 
młodzieżowymi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, jak również 
sposób odzwierciedlenia w planie wkładu 
zainteresowanych stron;

j) w odniesieniu do przygotowania i, 
jeżeli to możliwe, realizacji planu: 
podsumowanie procesu konsultacji 
przewidzianych w art. 3 ust. 3a, 
przeprowadzonych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 i 
krajowymi uregulowaniami, z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacjami 
młodzieżowymi i innymi odpowiednimi 
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zainteresowanymi stronami, jak również 
sposób odzwierciedlenia w planie wkładu 
zainteresowanych stron;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą uwzględnić 
w szacunkowych łącznych kosztach 
wsparcie finansowe udzielone podmiotom 
publicznym lub prywatnym innym niż 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
gospodarstwa domowe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy 
transportu znajdujący się w trudnej 
sytuacji, jeśli podmioty te realizują środki 
i inwestycje, z których ostatecznie 
korzystają znajdujące się w trudnej sytuacji 
gospodarstwa domowe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy 
transportu znajdujący się w trudnej 
sytuacji.

Państwa członkowskie mogą uwzględnić 
w szacunkowych łącznych kosztach 
wsparcie finansowe udzielone podmiotom 
publicznym lub prywatnym innym niż 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
gospodarstwa domowe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy 
transportu znajdujący się w trudnej 
sytuacji, jeśli podmioty te realizują środki 
i inwestycje, z których ostatecznie 
korzystają znajdujące się w trudnej sytuacji 
gospodarstwa domowe 
i mikroprzedsiębiorstwa oraz użytkownicy 
transportu znajdujący się w trudnej 
sytuacji. Podmioty takie spełniają wymogi 
dotyczące widoczności określone w art. 22 
ust. 2.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodatkowe alokacje udostępnia się 
z zastrzeżeniem specjalnego dostosowania 
technicznego opartego na zmianach 
opłaty za emisję gazów cieplarnianych, 
przewidzianego w art. 4b ... 
[rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
2020/20931a ze zmianami] w celu 
dopilnowania, aby środki dostępne na 
Fundusz w budżecie UE mogły wzrastać 
zgodnie z opłatą za emisję gazów 
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cieplarnianych.
__________________
1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
określające wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433I 
z 22.12.2020, s. 11).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pula środków finansowych na 
wdrażanie Funduszu na lata 2028–2032 
wynosi 48 500 000 000 EUR według cen 
bieżących, z zastrzeżeniem dostępności 
kwot w ramach rocznych pułapów 
obowiązujących wieloletnich ram 
finansowych, o których mowa w art. 312 
TFUE.

2. Pula środków finansowych na 
wdrażanie Funduszu na lata 2028–2032 
wynosi 48 500 000 000 EUR według cen 
bieżących, z zastrzeżeniem dostępności 
kwot w ramach rocznych pułapów 
obowiązujących wieloletnich ram 
finansowych, o których mowa w art. 312 
TFUE. Przedłużenie tego specjalnego 
dostosowania technicznego opartego na 
zmianach opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych rozważa się w kontekście 
negocjacji mających zastosowanie 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalną alokację finansową 
oblicza się dla każdego państwa 
członkowskiego w sposób opisany 
w załączniku I i załączniku II.

1. Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 
1a, maksymalną alokację finansową 
oblicza się dla każdego państwa 
członkowskiego w sposób opisany w 
załączniku I i załączniku II.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie może 
wystąpić z wnioskiem do wysokości swojej 
maksymalnej alokacji finansowej w celu 
realizacji swojego planu.

2. W 2025 r. każde państwo 
członkowskie może wystąpić z wnioskiem 
do wysokości swojej maksymalnej alokacji 
finansowej w celu realizacji swojego 
planu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W latach 2026 i 2027 każde 
państwo członkowskie może złożyć 
wniosek do wysokości swojej maksymalnej 
alokacji finansowej w celu wdrożenia 
swojego planu i do wysokości swojego 
udziału w dodatkowej alokacji 
udostępnionej na podstawie art. 9 ust. 1a, 
jak określono w załączniku II i na 
podstawie metodyki obliczeń, o której 
mowa w załączniku I.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) czy konsultacje dotyczące projektu 
planu przeprowadzono zgodnie z art. 3 
ust. 3a.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli plan społeczno-klimatyczny 
zawierający odpowiednie cele pośrednie 
i wartości docelowe nie jest już dostępny 
w całości albo w części dla danego 
państwa członkowskiego z przyczyn 
obiektywnych, w szczególności z uwagi na 
faktyczny bezpośredni wpływ systemu 
handlu emisjami w sektorach budownictwa 
i transportu drogowego ustanowionego na 
mocy rozdziału IVa dyrektywy 
2003/87/WE, dane państwo członkowskie 
może przedłożyć Komisji wniosek 
o zmianę swojego planu, aby wprowadzić 
w nim konieczne i należycie uzasadnione 
poprawki. Na potrzeby przygotowania 
takiego wniosku państwa członkowskie 
mogą zwrócić się o wsparcie techniczne.

1. Jeżeli plan społeczno-klimatyczny 
zawierający odpowiednie cele pośrednie i 
wartości docelowe nie jest już dostępny w 
całości albo w części dla danego państwa 
członkowskiego z przyczyn obiektywnych, 
w szczególności z uwagi na faktyczny 
bezpośredni wpływ systemu handlu 
emisjami w sektorach budownictwa i 
transportu drogowego ustanowionego na 
mocy rozdziału IVa dyrektywy 
2003/87/WE, lub jeżeli państwo 
członkowskie postanawia zaproponować 
zmianę swojego planu, aby lepiej osiągnąć 
cele określone w art. 1 tego 
rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie może przedłożyć Komisji 
wniosek o zmianę swojego planu, aby 
wprowadzić w nim konieczne i należycie 
uzasadnione poprawki. Na potrzeby 
przygotowania takiego wniosku państwa 
członkowskie mogą zwrócić się o wsparcie 
techniczne.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku udostępnienia 
dodatkowych przydziałów środków 
zgodnie z art. 9 ust. 1a dane państwo 
członkowskie może przedłożyć Komisji 
ukierunkowaną zmianę swojego planu, 
aby:
a) zwiększyć liczbę beneficjentów 
środka lub inwestycji określonych w jego 
planie lub kosztów poniesionych w 
związku z tym środkiem lub inwestycją;
b) dodać środki lub inwestycje 
zgodnie z art. 6.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od akapitu pierwszego, w 
przypadku gdy państwo członkowskie 
przedkłada zmianę swojego planu zgodnie 
z ust. 1a lit. a), Komisja nie ocenia 
kryteriów, o których mowa w art. 15 ust. 2 
lit. a), b) i c) ppkt (ii).

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja oceni zmieniony 
plan pozytywnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 
przyjmuje decyzję zawierającą stosowne 
uzasadnienie w drodze aktu 
wykonawczego w terminie trzech miesięcy 
od dnia formalnego przedłożenia 
zmienionego planu przez państwo 
członkowskie.

3. Jeżeli Komisja oceni zmieniony 
plan pozytywnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 
przyjmuje decyzję zawierającą stosowne 
uzasadnienie w drodze aktu 
wykonawczego w terminie trzech miesięcy 
od dnia formalnego przedłożenia 
zmienionego planu przez państwo 
członkowskie. W przypadku zmiany planu 
zgodnie z ust. 1a lit. a), okres ten skraca 
się do sześciu tygodni.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja oceni zmieniony 
plan negatywnie, odrzuca wniosek 
w terminie, o którym mowa ust. 3, po 
umożliwieniu danemu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia o ocenie Komisji.

4. Jeżeli Komisja oceni zmieniony 
plan negatywnie, odrzuca wniosek 
w terminach, o których mowa ust. 3, po 
umożliwieniu danemu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia o ocenie Komisji.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu przez Komisję decyzji 
zgodnie z art. 16, Komisja w odpowiednim 
terminie zawiera z danym państwem 
członkowskim umowę na lata 2025–2027 
stanowiącą indywidualne zobowiązanie 
prawne w rozumieniu rozporządzenia (UE, 
Euratom) 2018/1046. Umowę tę można 
zawrzeć najwcześniej na rok przed 
rozpoczęciem aukcji przeprowadzanych 
zgodnie z przepisami rozdziału IVa 
dyrektywy 2003/87/WE.

1. Po przyjęciu przez Komisję decyzji 
zgodnie z art. 16, Komisja w odpowiednim 
terminie zawiera z danym państwem 
członkowskim umowę stanowiącą 
indywidualne zobowiązanie prawne 
w rozumieniu rozporządzenia (UE, 
Euratom) 2018/1046 i obejmującą okres 
do 2027 r.Umowę tę można zawrzeć 
najwcześniej na rok przed rozpoczęciem 
aukcji przeprowadzanych zgodnie 
z przepisami rozdziału IVa dyrektywy 
2003/87/WE.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa 
w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele 
pośrednie i wartości docelowe określone 
w decyzji Komisji, o której mowa 
w art. 16, nie zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób, zawiesza płatność 
całości lub części alokacji finansowej. 
Dane państwo członkowskie może zgłosić 
uwagi w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o ocenie Komisji.

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa 
w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele 
pośrednie i wartości docelowe określone 
w decyzji Komisji, o której mowa 
w art. 16, nie zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób, zawiesza płatność 
całości lub części alokacji finansowej. 
Zawieszona kwota odpowiada kosztom 
środków, w przypadku których cele 
pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte 
w zadowalającym stopniu. Dane państwo 
członkowskie może zgłosić uwagi w 
terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o ocenie Komisji.

Poprawka 35
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy wdrażaniu Funduszu państwa 
członkowskie, jako beneficjenci środków 
finansowych w ramach Funduszu, 
podejmują wszelkie odpowiednie działania 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii oraz w celu zapewnienia, aby 
wykorzystanie środków finansowych 
w związku ze środkami i inwestycjami 
wspieranymi przez Fundusz było zgodne 
z mającym zastosowaniem prawem 
unijnym i krajowym, w szczególności 
w odniesieniu do zapobiegania 
nadużyciom finansowym, korupcji 
i konfliktom interesów oraz ich 
wykrywania i korygowania. W tym celu 
państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie skutecznego i wydajnego 
systemu kontroli wewnętrznej, który 
opisano bardziej szczegółowo 
w załączniku III, oraz odzyskiwanie kwot 
nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych. Państwa członkowskie 
mogą polegać na swoich zwykłych 
krajowych systemach zarządzania 
budżetem.

1. Przy wdrażaniu Funduszu państwa 
członkowskie, jako beneficjenci środków 
finansowych w ramach Funduszu, 
przestrzegają podstawowych wartości 
zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, w tym praworządności. 
Podejmują wszelkie odpowiednie działania 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii oraz w celu zapewnienia, aby 
wykorzystanie środków finansowych 
w związku ze środkami i inwestycjami 
wspieranymi przez Fundusz było zgodne 
z mającym zastosowaniem prawem 
unijnym i krajowym, w szczególności 
w odniesieniu do zapobiegania 
nadużyciom finansowym, korupcji 
i konfliktom interesów oraz ich 
wykrywania i korygowania. W tym celu 
państwa członkowskie zapewniają 
funkcjonowanie skutecznego i wydajnego 
systemu kontroli wewnętrznej, który 
opisano bardziej szczegółowo 
w załączniku III, oraz odzyskiwanie kwot 
nienależnie wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych. Państwa członkowskie 
mogą polegać na swoich zwykłych 
krajowych systemach zarządzania 
budżetem.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Do dnia 1 lipca 2026 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów sprawozdanie z 
wczesnej oceny wdrażania i 
funkcjonowania Funduszu. W ramach tej 



PE700.588v02-00 26/28 AD\1253979PL.docx

PL

wczesnej oceny Komisja rozważa 
przedłużenie specjalnego dostosowania 
technicznego opartego na zmianach 
opłaty za emisję gazów cieplarnianych, o 
którym mowa w art. 9, w kontekście 
negocjacji w sprawie kolejnych 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe przydziały środków 
wynikające z art. 9 ust. 1a zostaną 
przekazane państwom członkowskim na 
podstawie następującego udziału.
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