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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

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

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

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia …,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

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

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej (A9-0000/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 

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

publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji zatwierdzonych przez 
Komisję. Działania, które przewiduje się 
do objęcia wsparciem, powinny być 
zgodne z działaniami wspieranymi 
w ramach pozostałych dwóch filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i 
je uzupełniać.  Z instrumentu mogą 
korzystać sektory lub regiony szczególnie 
dotknięte transformacją klimatyczną, ale 
nieobjęte szczególnie pierwszym filarem.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną 
i transportową, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne środki transportu, inteligentne 
gospodarowanie odpadami, środki 
w zakresie czystej energii i efektywności 
energetycznej, w tym remonty 
i przebudowy budynków, wsparcie 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku celów Unii w zakresie klimatu 
i energii do 2030 r oraz gospodarki 
neutralnej dla klimatu w Unii do 2050 r. 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować czystą 
technologię i infrastrukturę, w tym 
energię odnawialną i dekarbonizację 
transportu, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne i zrównoważone środki 
transportu, inwestycje w działalność 
badawczą i innowacyjną, w tym na 
uniwersytetach i w publicznych 
instytucjach badawczych, wspieranie 
transferu zaawansowanych i gotowych do 
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szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym wynikającym 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia 
wskazania inwestycji mających istotny 
korzystny wpływ na środowisko, które 
kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

wprowadzenia na rynek technologii, 
inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową, w tym 
rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
środki w zakresie czystej energii 
i efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, chyba że są one 
objęte zakresem odpowiedzialności za 
szkody w środowisku zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, o której mowa 
w art. 191 TFUE, a także podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji, szkolenia 
i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym wynikającym 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria kolejności wyboru, w przypadku 
gdy zapotrzebowanie przekroczy środki 
finansowe dostępne w ramach alokacji 
krajowych. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria kolejności 
wyboru powinny obejmować istotne 
kryteria ustanowione w rozporządzeniu 
(UE) .../... Parlamentu Europejskiego i 
Rady [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], możliwości 
projektu w zakresie realizacji celów i 
potrzeb rozwojowych opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, przyczynianie się do 
transformacji klimatycznej, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby dalszego przekazania niektórych 
zadań związanych z wdrażaniem 
agencjom wykonawczym oraz zmiany 
elementów zawartych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia dotyczących 
kluczowych wskaźników skuteczności 
działania. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
mogła prowadzić stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. 

(20) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby określania krajowych udziałów w 
dostępnych środkach dla poszczególnych 
państw członkowskich, ustanawiania 
programów prac zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego, określania 
szczegółów dotyczących warunków 
kwalifikowalności i procedur wyboru 
partnerów finansowych innych niż EBI 
oraz zmiany elementów zawartych 
w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących kluczowych 
wskaźników skuteczności działania. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja mogła 
prowadzić stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. 

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego („instrument”) wspierający 
podmioty sektora publicznego dzięki 
łączeniu dotacji z budżetu Unii 
z pożyczkami udzielanymi przez partnerów 
finansowych oraz ustanawia cele 
wspomnianego instrumentu. Określono 
w nim zasady dotyczące składnika 
dotacyjnego wsparcia Unii udzielanego 
w ramach tego instrumentu obejmujące 
w szczególności jego budżet na okres 
2021–2027, formy unijnego wsparcia oraz 
przepisy dotyczące kwalifikowalności.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego („instrument”) wspierający 
podmioty sektora publicznego dzięki 
łączeniu dotacji z budżetu Unii 
z pożyczkami udzielanymi przez partnerów 
finansowych zgodnie z ich zasadami, 
polityką kredytową i procedurami w tym 
zakresie oraz ustanawia cele 
wspomnianego instrumentu. Określono 
w nim zasady dotyczące składnika 
dotacyjnego wsparcia Unii udzielanego 
w ramach tego instrumentu obejmujące 
w szczególności jego budżet na okres 
2021–2027, formy unijnego wsparcia oraz 
przepisy dotyczące kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 –akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST], 
przygotowany przez państwa członkowskie 
wraz z odpowiednimi władzami lokalnymi 
i regionalnymi danych terytoriów 
i zatwierdzony przez Komisję;

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 

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

społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST] oraz przyczynienie się do 
osiągnięcia celów polityki UE, w 
szczególności celów Unii w zakresie 
klimatu i energii do 2030 r. oraz 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego i w 
odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla zasobów 
dodatkowych przydzielonych w budżecie 
Unii na okres 2021–2027 składnik 
dotacyjny wsparcia udzielanego w ramach 
tego instrumentu jest finansowany z:

1. Bez uszczerbku dla zasobów 
dodatkowych przydzielonych w budżecie 
Unii na okres 2021–2027 składnik 
dotacyjny i doradczy wsparcia udzielanego 
w ramach tego instrumentu jest 
finansowany z:

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 

4. Komisja przyjmuje zgodnie z 
art. 17 akt delegowany ustanawiający 
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odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających 
z transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. oraz gospodarki neutralnej dla 
klimatu w Unii do 2050 r. i przyczyniają 
się do realizacji celów i potrzeb terytoriów 
wskazanych w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, nawet jeśli nie 
są zlokalizowane na tych terytoriach;

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. b) projekty otrzymujące 
wsparcie Unii w ramach instrumentu 
mogą również otrzymywać wsparcie 
doradcze i pomoc techniczną w zakresie 
ich przygotowania, opracowania i 
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realizacji z innych programów Unii.

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu nie udziela się 
wsparcia na działania wykluczone zgodnie 
z art. [5] rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenia w sprawie FST].

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 17, aby ustanowić programy 
prac zgodnie z art. 110 rozporządzenia 
finansowego. W programach prac określa 
się kryteria i warunki wyboru oraz, 
w przypadku gdy zapotrzebowanie 
przekroczy środki finansowe dostępne 
w ramach alokacji krajowych, kolejności 
projektów, z uwzględnieniem 
odpowiednich kryteriów określonych w 
rozporządzeniu (UE) .../.... 
[rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje]. Przedmiotowe kryteria będą 
uwzględniały możliwości projektu w 
zakresie realizacji celów określonych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, wkład w transformację 
klimatyczną, ogólny cel promowania 
konwergencji regionalnej i terytorialnej 
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oraz wkład dotacji w wykonalność 
projektów.
W programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie 
zasoby dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 
i art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż 

EBI
Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 17 niniejszego 
rozporządzenia, aby określić szczegóły 
dotyczące warunków kwalifikowalności i 
procedur wyboru partnerów finansowych 
innych niż EBI.
Warunki kwalifikowalności partnerów 
finansowych innych niż EBI 
odzwierciedlają cele instrumentu.
W szczególności przy wyborze partnerów 
finansowych Komisja bierze pod uwagę 
ich zdolności w zakresie:
a) maksymalizacji wpływu gwarancji 
UE za pomocą zasobów własnych;
b) zapewnienia odpowiedniej 
dywersyfikacji geograficznej instrumentu 
oraz umożliwienia finansowania 
mniejszych projektów;
c) rygorystycznego wdrożenia 
wymogów art. 155 ust. 2 i 3 
rozporządzenia finansowego dotyczących 
unikania opodatkowania, oszustw 
podatkowych, uchylania się od 
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opodatkowania, prania pieniędzy, 
finansowania terroryzmu i jurysdykcji 
niechętnych współpracy;
d) zapewnienia przejrzystości i 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących każdego projektu;
e) zapewnienia spójności swojej 
polityki kredytowej z celami Unii w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz z 
celem utworzenia w Unii gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r;
f) włączenia analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
do procesu wyboru i oceny projektów.
Komisja publikuje wyniki wyboru.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja składa roczne 
sprawozdanie z realizacji instrumentu 
zgodnie z art. 250 rozporządzenia 
finansowego. Sprawozdanie to zawiera 
informacje na temat wyników i wpływu 
instrumentu w odniesieniu do jego celów i 
wskaźników skuteczności działania, w 
szczególności na temat jego wkładu w 
zaspokajanie potrzeb związanych z 
transformacją oraz w realizację celów 
środowiskowych UE. W tym celu 
partnerzy finansowi i beneficjenci 
dostarczają co roku wszelkich 
niezbędnych informacji i danych.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach oceny analizuje się także 
sposób, w jaki wsparcie Unii udzielone za 
pośrednictwem instrumentu przyczynia się 
do osiągnięcia celów polityki UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności celów Unii w zakresie 
klimatu i energii do 2030 r. oraz 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. 

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Audyty dotyczące wykorzystania 
wsparcia Unii zapewnionego w ramach 
instrumentu przeprowadzane są przez 
Trybunał Obrachunkowy zgodnie z 
art. 287 TFUE. Trybunał Obrachunkowy 
wydaje specjalne sprawozdanie dotyczące 
realizacji instrumentu [...] lata po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Partnerzy finansowi, zgodnie z 
obowiązującymi uzgodnieniami 
umownymi, oraz beneficjenci dostarczają 
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu 
wszystkie dostępne dokumenty lub 
informacje niezbędne obu tym organom do 
sprawowania ich obowiązków.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14, 

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

ust. 4, art. 13, 13a i 14, powierza się 
Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r. 

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Parlament Europejski lub Rada 
może w dowolnym momencie odwołać 
przekazanie uprawnień, o którym mowa w 
art. 6 ust. 4, art. 13, 13a i 14. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Partnerzy finansowi ujawniają 
wszelkie istotne informacje na temat 
każdego finansowanego projektu i podają 
je do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi 
zapewniają widoczność wsparcia Unii 
udzielonego w ramach instrumentu, w 
maksymalnym możliwym zakresie i 
zgodnie ze swoimi zasadami, polityką i 
procedurami, w szczególności podczas 
propagowania projektów i ich wyników, 
poprzez udzielanie ukierunkowanych 
informacji wielu odbiorcom, w tym 
mediom i społeczeństwu.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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UZASADNIENIE

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego przewidziany w niniejszym wniosku 
stanowi trzeci filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Będzie wspierał inwestycje 
publiczne poprzez pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach, z korzyścią dla 
terytoriów najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji klimatycznej – jak 
określono w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.
Instrument ten będzie składał się ze składnika dotacyjnego  i pożyczkowego. Dotacja, 
finansowana z budżetu UE z dochodów przeznaczonych na określony cel i środków 
budżetowych, zmniejszy obciążenia finansowe beneficjentów wynikające ze spłaty pożyczki, 
która zostanie udzielona przez partnera finansowego. Składnik dotacyjny w wysokości 
1,525 mld EUR ma zostać wdrożony przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) jako partnera finansowego wnoszącego 10 mld EUR, przewidziano jednak także 
możliwość współpracy z innymi partnerami finansowymi w celu zbadania innych form 
współpracy z upływem czasu, w szczególności w przypadku ewentualnego przyszłego 
zwiększenia zasobów Unii lub wystąpienia szczególnych wyzwań związanych z wdrażaniem. 

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego ma na celu uruchomienie w latach 
2021–2027 inwestycji publicznych w wysokości od 25 do 30 mld EUR, co będzie możliwe 
dzięki unijnemu wkładowi w wysokości 1,525 mld EUR na składnik dotacyjny oraz 
pożyczkom EBI w wysokości 10 mld EUR z jego zasobów własnych. 

Instrument będzie wspierał podmioty publiczne i obejmie szeroki zakres inwestycji, pod 
warunkiem że inwestycje te przyczynią się do zaspokojenia potrzeb rozwojowych 
wynikających z wyzwań związanych z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, opisanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji.

Współsprawozdawcy zasadniczo z zadowoleniem przyjmują ten wniosek. Ich poprawki na 
tym etapie koncentrują się na:

 położeniu większego nacisku na sektory i terytoria szczególnie dotknięte procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r., ale nieobjęte szczególnie 
pierwszym filarem;

 rozszerzeniu inwestycji, które mają być wspierane, o czyste technologie i 
infrastrukturę, w tym energię odnawialną i dekarbonizację transportu, ekologiczne i 
zrównoważone środki transportu, inwestycje w działalność badawczą i innowacyjną, 
transfer zaawansowanych i gotowych do wprowadzenia na rynek technologii oraz 
inwestycje w cyfryzację;

 wyłączeniu z zakresu tego instrumentu sektorów wyłączonych na mocy 
rozporządzenia w sprawie FST;

 uściśleniu zasady dodatkowości, a tym samym zamierzonego efektu dźwigni, 
przewidując jednocześnie odstępstwo od wsparcia w zakresie doradztwa i pomocy 
technicznej na rzecz przygotowania, opracowania i realizacji kwalifikowalnych 
projektów, tak aby mogły one otrzymać finansowanie z innych programów unijnych;

 wzmocnieniu podejścia oddolnego poprzez podkreślenie udziału odpowiednich władz 
lokalnych i regionalnych danych terytoriów w przygotowaniu „terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji”;
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 wyszczególnieniu kryteriów wyboru projektów i ustalania ich kolejności, w przypadku 
gdy zapotrzebowanie przekroczy środki finansowe dostępne w ramach alokacji 
krajowych, przy jednoczesnym uznaniu oddolnego i kierowanego popytem charakteru 
niniejszego wniosku, obejmujące wkład w działania na rzecz transformacji 
klimatycznej, odpowiednie kryteria ustanowione w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje], możliwości projektu w 
zakresie realizacji celów określonych w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, ogólny cel promowania konwergencji regionalnej i terytorialnej oraz 
wkład dotacji w wykonalność projektów; 

 wyjaśnieniu kryteriów wyboru partnerów finansowych innych niż EBI, 
odzwierciedlających cele instrumentu;

 zagwarantowaniu Parlamentowi przejrzystości i wystarczających możliwości nadzoru 
i korekty w trakcie i po zakończeniu wdrażania instrumentu poprzez określenie celów 
i sprecyzowanie kryteriów, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania 
informacji, oceny i audytu, a także umocowanie roli Parlamentu poprzez akty 
delegowane.

W ocenie obojga sprawozdawców niniejszy projekt sprawozdania stanowi punkt wyjścia do 
opracowania zdecydowanego stanowiska Parlamentu i mandatu do pomyślnego 
przeprowadzenia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznej wersji aktu podstawowego. 
Sprawozdawcy przedstawiają niniejszy projekt sprawozdania jako kompromis służący 
jednocześnie zapewnieniu elastyczności we wdrażaniu instrumentu oraz standardów 
rozliczalności, oferując dodatkowe wskazówki, dzięki którym uda się doprowadzić do 
oddolnego składania projektów w ramach tego trzeciego filaru mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji. 


