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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego w celu obniżenia 
globalnej temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomu z epoki przedindustrialnej, 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
poprzez skoncentrowanie finansowania 
Unii na celach ekologicznych 
i społecznych. 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 sprostania 
wyzwaniom gospodarczym, społecznym, 
związanym ze zrównoważoną przystępną 
cenowo energią, bezpieczeństwem 
energetycznym i wyzwaniom regionalnym, 
a także wykorzystania potencjału 
regionalnego w związku z przejściem 
najpóźniej do 2050 r. na zrównoważoną, 
neutralną dla klimatu i odporną na jego 
zmianę zasobooszczędną gospodarkę 
o obiegu w pełni zamkniętym, 
charakteryzującą się brakiem emisji 
gazów cieplarnianych netto, mając 
jednocześnie na celu unikanie 
niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie 
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i na środowisko związanego między 
innymi z niszczeniem bioróżnorodności i 
ekosystemów, nadmierną eksploatacją 
zasobów, zanieczyszczeniami powietrza i 
chemicznymi oraz odpadami.

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 

(2) Przejście najpóźniej do 2050 r. na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
i odporną na jego zmianę 
zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 
w pełni zamkniętym stanowi jeden 
z najważniejszych celów politycznych Unii 
i będzie wymagało znacznych nowych 
inwestycji, w szczególności w nowe 
innowacyjne technologie. W dniu 
12 grudnia 2019 r. Rada Europejska 
poparła Europejski Zielony Ład i 
zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie 
do 2050 r. neutralności klimatycznej Unii, 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego. 
W dniu 17 kwietnia 2020 r. Parlament  
Europejski podkreślił, że cel dotyczący 
neutralności klimatycznej powinien 
kształtować działania polityki na rzecz 
zwalczania pandemii COVID-19 i jej 
skutków oraz że Zielony Ład powinien 
stanowić rdzeń działań mających na celu 
ożywienie i odbudowę gospodarki 
europejskiej. Chociaż walka ze zmianą 
klimatu i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
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będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się obecnie 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, lub gałęziach przemysłu 
wytwarzających produkty, które nie są 
zgodne z celem neutralności klimatycznej. 
Taka sytuacja może stanowić zagrożenie 
nie tylko dla przebiegu transformacji 
klimatycznej w Unii, ale również może 
prowadzić do pogłębienia dysproporcji 
między regionami, co podważy cele 
dotyczące spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej. Państwom 
członkowskim należy przyznać środki 
niezbędne do osiągnięcia unijnego celu 
neutralności emisyjnej oraz zapobieżenia 
sytuacji, w której regiony pozostaną w 
tyle.

Poprawka 3

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 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i sprzyjać 
włączeniu społecznemu oraz przyczyniać 
się do tworzenia godnych i wysokiej 
jakości miejsc pracy, eliminacji ubóstwa i 
zrównoważonego rozwoju Unii, przy 
jednoczesnym zwalczaniu bezrobocia, 
marginalizacji społecznej i pogorszenia 
koniunktury gospodarczej w najbardziej 
narażonych regionach, przy 
uwzględnieniu wyzwań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa 
energetycznego i przystępności cenowej. 
Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
muszą zatem uwzględnić od samego 
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początku skutki gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne i regionalne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu 
przeprowadzenia niezbędnych zmian 
strukturalnych i łagodzenia skutków 
negatywnych dla dotkniętych nimi 
pracowników i innych podmiotów 
szczególnie dotkniętych transformacją. 
Ważną rolę powinien w tym odgrywać 
budżet Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Oczekuje się, że do 2030 r. dzięki 
transformacji powstanie dodatkowe 1-2 
mln miejsc pracy w Unii, oprócz 12 mln 
nowych stanowisk pracy już 
oczekiwanych. Zgodnie z szacunkami 
Komisji1a w regionach górniczych, gdzie 
ponad 200 000 miejsc pracy jest 
bezpośrednio związanych z wydobyciem 
węgla, do 2030 r. może powstać do 
315 000 miejsc pracy poprzez 
zastosowanie czystych technologii 
energetycznych oraz ponad 460 000 
miejsc pracy do 2050 r. Same regiony 
górnicze mogłyby zrealizować 60 % 
prognozowanego wdrożenia czystych 
technologii energetycznych wymaganego 
do osiągnięcia ambitnych celów 
neutralności emisyjnej. Co więcej, rozwój 
projektów czystej energii w regionach 
górniczych korzysta z dostępności 
infrastruktury i gruntów, wyszkolonego 
personelu o odpowiednich 
umiejętnościach elektrycznych 
i mechanicznych, które mają szczególne 
zastosowanie w przypadku ponownego 
zatrudnienia w sektorze energii 
odnawialnej, a także z istniejącego 
dziedzictwa przemysłowego.
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__________________
1a Komisja Europejska, Wspólne Centrum 
Badawcze, Clean energies technologies in 
coal regions: opportunities for jobs and 
growth [Technologie czystej energii 
w regionach górniczych: możliwości 
w zakresie miejsc pracy i wzrostu], 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
nie powinien być uważany za odrębny 
instrument finansowania, lecz uzupełniać 
inne działania przewidziane w ramach 
kolejnych wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027, biorąc w szczególności 
pod uwagę skutki społeczno-gospodarcze i 
środowiskowe dla pracowników i 
społeczności najbardziej dotkniętych 
wychodzeniem z obecnej zależności od 
węgla. Powinien on przyczyniać się do 
łagodzenia skutków społecznych, 
gospodarczych i regionalnych związanych 
z transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii oraz osiągnięcia 
wszystkich pozostałych celów 
środowiskowych Unii, poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym, przyczyniając się do 
silnej i zrównoważonej gospodarki z 
zatrudnieniem zapewniającym godziwe 
standardy życia i pozytywny wpływ na 
zdrowie publiczne.
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Poprawka 6

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. FST powinien dążyć do 
rozwijania synergii i komplementarności z 
innymi filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, aby 
zapewnić, że wszystkie trzy filary działają 
na rzecz osiągnięcia tych samych celów, i 
nie powinien wypierać inwestycji sektora 
prywatnego, które zostaną ułatwione 
dzięki mechanizmowi sprawiedliwej 
transformacji. Powinien wspierać 
nadrzędne cele Europejskiego Zielonego 
Ładu i zachować zgodność z ramami 
zrównoważonej działalności określonymi 
w rozporządzeniu (UE).../... 
[rozporządzenie UE w sprawie 
taksonomii], aby sprostać wyzwaniom 
klimatycznym i środowiskowym, nie 
pozostawiając nikogo w tyle. Celem FST 
jest podjęcie wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją klimatyczną 
poprzez ukierunkowane inwestycje w 
dotknięte regiony, ze szczególnym 
naciskiem na zrównoważoną działalność 
gospodarczą, poprzez zapewnienie 
wykorzystania nowych i innowacyjnych 
zrównoważonych projektów oraz poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów, pracowników i społeczności 
lokalnych w dostosowaniu ich struktur 
przemysłowych i gospodarczych, przy 
jednoczesnym przywróceniu 
długoterminowej konkurencyjności 
regionów i zwiększeniu spójności 
społecznej i gospodarczej. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
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ułatwiania i wspierania procesu 
transformacji poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz umożliwienie tworzenia 
nowych miejsc pracy, w tym w drodze 
przeprowadzonych na wczesnym etapie 
konsultacji ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. 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. 
Beneficjenci FST powinni przestrzegać 
podstawowych wartości Unii określonych 
w Traktacie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 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. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne 
w ramach polityki spójności.

(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, Europejskim filarem 
praw socjalnych, 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 co najmniej 25% 
wydatków z budżetu unijnego na wsparcie 
celów w zakresie klimatu. Środki 
dobrowolnie przesuwane przez państwa 
członkowskie z EFRR i EFS+, zgodnie z 
potrzebami rozwojowymi określonymi na 
szczeblu regionalnym i lokalnym w 
krajowych planach sprawiedliwej 
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transformacji, będą wnosić wkład 
w osiągnięcie tego celu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich.

(7) Środki FST powinny być 
odpowiednie i współmierne do jego 
ambitnych celów oraz uzupełniać zasoby 
dostępne w ramach polityki spójności, ale 
w żadnym razie nie powinny zastępować 
takich inwestycji i nie powinny prowadzić 
do cięć lub obowiązkowych przesunięć z 
innych funduszy unijnych objętych 
rozporządzeniem (UE).../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. W oparciu o wytyczne 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
dopuszczalne powinno być finansowanie 
do 75 % założonych kosztów projektu 
wspieranego z FST lub więcej w 
przypadku poważnego pogorszenia się 
koniunktury gospodarczej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Fundusz powinien być 
finansowany w ramach wzmocnionych 
WRF na lata 2021–2027 oraz, z 
zastrzeżeniem wcześniejszej oceny 
skutków, przez dodatkowe nowe zasoby, 
które mogą pochodzić z wprowadzenia 
nowych unijnych zasobów, takich jak 
podatki od przedsiębiorstw, technologii 
cyfrowych, finansów, od tworzyw 
sztucznych, dwutlenku węgla i dochody z 
systemów handlu uprawnieniami do 
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emisji;

Poprawka 10

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 zrównoważoną 
neutralną dla klimatu gospodarkę jest 
zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla 
wszystkich państw członkowskich, aby 
lepiej reagować na przyszłe kryzysy 
i zapewnić dobrobyt społeczny i 
gospodarczy, nie wykraczając poza 
ograniczenia naszej planety. 
Transformacja będzie szczególnie trudna 
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 bądź które wytwarzają 
produkty niezgodne z celem neutralności 
klimatycznej, 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. Nie można zostawić 
w tyle żadnego terytorium ani żadnego 
obywatela. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać potrzeby i 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
umożliwienia, ułatwienia i przyspieszenia 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej i zrównoważonej Europy.



PE650.729v03-00 12/52 AD\1208064PL.docx

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria. Komisja powinna 
także opublikować wszystkie stosowne 
statystyki i informacje, które umożliwią 
bardziej dogłębne zrozumienie i ocenę 
klucza przydziału między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem celów i 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska oraz powinny być 
zgodne z unijnymi ramami 
zrównoważonej działalności określonymi 
w rozporządzeniu (UE) .../... 
[rozporządzenie UE w sprawie 
taksonomii] . Wykaz inwestycji powinien 
w sposób priorytetowy traktować 
inwestycje, które wspierają obywateli, 
pracowników, społeczności i lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
a także w pełni zgodne ze wszystkimi 
celami Zielonego Ładu, porozumienia 
paryskiego i Europejskiego filaru praw 
socjalnych. Finansowane projekty 
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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.

powinny przyczyniać się do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu i 
odporną na jego zmianę, zasobooszczędną 
gospodarkę o obiegu w pełni zamkniętym, 
jednocześnie nie naruszając żadnego z 
celów środowiskowych Unii, oraz 
wspierać cel, jakim jest przywrócenie 
długoterminowej konkurencyjności 
dotkniętych regionów. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o paliwa 
kopalne lub wydobycie tych stałych paliw 
kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia, z 
zapewnieniem skutecznej współpracy ze 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami w celu 
znalezienia wyważonych, ale ambitnych 
ram czasowych dla takich działań. 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 najpóźniej do 2050 r., 
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 stanowią pomoc 
i ułatwienie przy przechodzeniu na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

__________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
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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 13

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) Ochrona zrównoważonych 
możliwości zatrudnienia dla pracowników 
i terytoriów, których dotyczy 
transformacja klimatyczna, jest 
podstawowym celem FST. W celu ochrony 
obywateli i pracowników, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać szkolenie zawodowe, rozwój 
nowych umiejętności, podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji pracowników i osób 
poszukających pracy dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im 
przekwalifikowanie i dostosowanie się do 
nowych, zrównoważonych możliwości 
podjęcia zatrudnienia, a także pomoc 
w poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy, biorąc pod uwagę 
potrzebę zapewnienia równych możliwości 
dla wszystkich oraz osiągnięcie 
równowagi płci we wszystkich sektorach.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Kryzys związany z pandemią 
COVID-19 oraz jego skutki zdrowotne i 
gospodarcze wywarły wpływ na Unię i na 
priorytety Komisji. Ujawnił on również 
współzależność między ekosystemami a 
naszą gospodarką, jak również znaczną 
zależność unijnego systemu 
gospodarczego od długich łańcuchów 
dostaw. Zwiększyło to znaczenie FST i 
potrzebę przeznaczenia odpowiednich 
zasobów na sprostanie wyzwaniom 
związanym z przejściem na zrównoważoną 
gospodarkę o obiegu w pełni zamkniętym 
oraz na wzmocnienie odporności 
gospodarek unijnych, zwłaszcza w 
regionach najbardziej dotkniętych 
transformacją. Przydziały środków z FST 
i funduszy spójności nie powinny 
prowadzić do zwiększania rozbieżności 
między państwami członkowskimi po 
zakończeniu kryzysu związanego z 
pandemią COVID-19. Zmieniony wniosek 
Komisji w sprawie FST zakłada 
zwiększenie środków Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji do ponad 40 
mld EUR.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych w ramach 
FST przyczyniało się do poszanowania 
i promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE. Cele równości płci 
i niezależność ekonomiczna kobiet 
powinny być uwzględnione we wszystkich 
aspektach programów operacyjnych oraz 
na wszystkich etapach ich 
opracowywania, monitorowania, 
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wdrażania i ewaluacji w sposób 
terminowy i spójny.

Poprawka 16

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 
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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą i restrukturyzację 
ekonomiczną terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać zrównoważone inwestycje 
produkcyjne, z naciskiem na MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorców, 
przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie, 
by pomóc im w reorganizacji działalności 
gospodarczej i stworzyć nowe możliwości. 
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, zwiększenia skali 
i zrównoważonego zatrudnienia. 
Zrównoważone inwestycje należy 
rozumieć jako inwestycje w rozumieniu 
art. 2 pkt 17 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 13a. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP zrównoważone 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. Należy ustanowić 
mechanizm oceny zrównoważonego 
rozwoju, aby zbadać, czy nie mają one 
negatywnego wpływu na ochronę 
środowiska, klimat lub społeczeństwo. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
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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.

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 oraz by uniknąć 
zakłóceń konkurencji między 
przedsiębiorstwami 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. 
Celem FST powinno być jedynie 
wspieranie inwestycji związanych z 
transformacją klimatyczną, które są 
opłacalne w perspektywie średnio- i 
długoterminowej i tworzą wartość dodaną 
dla danego terytorium. Komisja i państwa 
członkowskie powinny na bieżąco 
monitorować rentowność inwestycji 
realizowanych ze środków FST.

__________________ __________________
13a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych (Dz.U. L 317 z 
9.12.2019, s. 1). 

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
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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).

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 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a)  Aby Fundusz nie był 
wykorzystywany do pokrywania kosztów 
zaradzania szkodom w środowisku, które 
są objęte odpowiedzialnością za 
środowisko ponoszoną przez 
przedsiębiorstwo, wsparcie inwestycji 
związanych z regeneracją, zmianą 
przeznaczenia i dekontaminacją terenów 
oraz restytucją gruntów i ekosystemów 
powinno być stosowane tylko jeśli żadnego 
przedsiębiorstwa nie można zgodnie 
z prawem zobowiązać do sfinansowania 
takich działań zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE.

Poprawka 18

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 

(13) Aby zapewnić elastyczność i 
spójność 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 
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(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być dobrowolnie 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. FST 
powinien jak najszybciej stać się 
operacyjny w celu wsparcia regionów w 
procesie transformacji, zwłaszcza w 
kontekście kryzysu związanego z 
pandemią COVID-19. Komisja powinna 
zapewnić sprawny przebieg odpowiednich 
procedur administracyjnych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki, w 
oparciu o cele, jak również wskaźniki 
produktu i rezultatu oraz skuteczne 
monitorowanie, . Państwa członkowskie 
powinny zatem wspólnie z właściwymi 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz w 
ścisłej współpracy na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, wspólnie z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, ekspertami, instytucjami 
szkoleniowymi i badawczymi, 
pracodawcami, w tym w sektorach 
przemysłu dotkniętych transformacją, 
grupami pracowników i organizacjami 
społeczności lokalnych, a także z innymi 
właściwymi zainteresowanymi stronami i 
przy wsparciu Komisji, przygotować 
terytorialne plany sprawiedliwej 
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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. W celu zapewnienia 
efektywnej i integrującej sprawiedliwej 
strategii transformacji wszystkie właściwe 
zainteresowane strony i partnerzy powinni 
być w pełni zaangażowani we wszystkie 
etapy przygotowania, rozwoju, wdrożenia i 
oceny programów FST oraz powinni mieć 
zapewnione najlepsze warunki dla 
efektywnego uczestnictwa w selekcji 
i realizacji finansowanych projektów 
i działań. 

Poprawka 20

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, 

(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 najpóźniej do 2050 r., w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych lub 
wytwarzaniem produktów, gdzie 
odczuwalne są skutki transformacji, przy 
jednoczesnej ochronie dotkniętych 
transformacją pracowników oraz 
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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.

zwiększeniu szans zatrudnienia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji w celu zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone 
i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, potrzeby i szanse 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, porozumienia paryskiego i 
Europejskiego filaru praw socjalnych. 
Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji i nie 
prowadzą do efektu „lock-in ani do 
aktywów osieroconych. 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.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do 2050 r., nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów i 
zatrudnienia na tych terytoriach oraz 
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zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
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 obywatelom, przedsiębiorcom 
i terytoriom stojącym przez wyzwaniami 
związanymi ze zrównoważoną energią, 
bezpieczeństwem energetycznym i 
przystępnością cenową energii w procesie 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
sprawiedliwej i zrównoważonej, 
neutralnej dla klimatu i odpornej na jego 
zmianę zasobooszczędnej gospodarki Unii 
o obiegu w pełni zamkniętym, najpóźniej 
do 2050 r.1a. FST wspiera długoterminową 
konkurencyjność oraz spójność społeczną 
i regionalną tych terytoriów.
____________
1a Słowo „najpóźniej” powinno zostać 
dodane za każdym razem, gdy pojawia się 
data 2050 r. (w całym tekście).

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania i wskaźników niezbędnych 
do monitorowania.

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania, przejrzystych kryteriów 
i wskaźników stabilności niezbędnych do 
monitorowania.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z celami polityki określonymi art. 
[4 ust. 1] akapit drugi rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP] FST przyczynia się do 
realizacji pojedynczego celu 
szczegółowego, jakim jest umożliwienie 
regionom, gminom, podmiotom 
gospodarczym, pracownikom 
i obywatelom łagodzenia społecznych, 
gospodarczych, regionalnych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki zrównoważonej i 
neutralnej dla klimatu, wspólnie z 
Europejskim filarem praw socjalnych, 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a 
także celami porozumienia paryskiego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

sprawiedliwą dla wszystkich i cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
zrównoważonego wzrostu” we wszystkich 
państwach członkowskich, w tym 
zwłaszcza w regionach silnie 
uzależnionych od wydobycia i spalania 
węgla kamiennego i brunatnego, zgodnie 
z art. 1 i 2. 

Poprawka 26

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.

Świeże zasoby FST na cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą ca najmniej 40 mld EUR 
w cenach z 2018 r. Zasoby te nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP], 
zwłaszcza środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS+) lub Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Z 
zastrzeżeniem przeprowadzenia 
wcześniejszej oceny oddziaływania, środki 
FST, na ile to możliwe, zostają zwiększone 
o dodatkowe zasoby własne przydzielone 
w budżecie Unii, w tym nowe potencjalne 
opłaty, oraz o inne zasoby zgodnie 
z podstawowym aktem prawnym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
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podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

podlega corocznej indeksacji zgodnie ze 
stopą inflacji w Unii.

Poprawka 28

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 przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego 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.

Poprawka 29

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. Beneficjenci FST przestrzegają 
podstawowych wartości Unii określonych 
w Traktacie.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne w MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, 
przedsiębiorstwa scale-up, 
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ekonomicznej; mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, 
przedsiębiorstwa społeczne, 
przedsiębiorstwa państwowe na szczeblu 
regionalnym i lokalnym oraz spółdzielnie;

Poprawka 31

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 i rozwój istniejących 
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 
skupiających się na promowaniu 
efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii, lub za 
pośrednictwem lokalnych i regionalnych 
inkubatorów przedsiębiorczości, 
wspólnego korzystania z obiektów i usług 
konsultingowych mających znaczenie dla 
transformacji klimatycznej;

Poprawka 32

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) zrównoważone inwestycje 
w działania badawcze i innowacyjne, w 
tym poprzez uniwersytety i ośrodki 
badawcze, oraz wspieranie transferu i 
przystosowania gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii;

Poprawka 33

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

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur społecznych 
zapewniających zrównoważoną przystępną 
cenowo energię, inwestycje mające na 
celu ograniczenie ubóstwa energetycznego 
i zanieczyszczenia powietrza, inwestycje w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych (w 
tym inwestycje w zrównoważoną 
mobilność i dekarbonizację sektora 
transportu), efektywność energetyczną (w 
tym obniżenie emisyjności budynków), 
infrastrukturę ładowania pojazdów 
elektrycznych i energię ze źródeł 
odnawialnych (w tym inwestycje w systemy 
ciepłownicze i technologie 
przechowywania energii), sieci 
energetyczne, takie jak inteligentne sieci 
energetyczne i supersieci oraz inwestycje 
w transgraniczne połączenia 
międzysystemowe;

Poprawka 34

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, zwłaszcza w regionach 
oddalonych i na obszarach wiejskich;

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktury 
zapewniających przystępną cenowo, czystą 
i inteligentną mobilność, w tym inwestycje 
w połączenia kolejowe, i przyczyniających 
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się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i dywersyfikacji rozwiązań 
w zakresie mobilności;

Poprawka 36

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, zmianę 
przeznaczenia i dekontaminację terenów 
oraz terenów i obiektów poprzemysłowych, 
restytucję gruntów i ekosystemów,  w tym 
w celu przekształcenia ich w pochłaniacze 
dwutlenku węgla, oraz projekty 
zmieniające ich przeznaczenie, z wyjątkiem 
działań prewencyjnych i naprawczych 
wymaganych na mocy prawa unijnego 
i krajowego dotyczącego zobowiązań na 
rzecz ochrony środowiska, zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
zapisaną w art. 191 TFUE;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie gospodarki 
o obiegu zamkniętym w tym poprzez 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
i ograniczanie ich ilości, efektywne 
gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

g) inwestycje w zachowanie i ochronę 
oraz przywracanie różnorodności 
biologicznej i siedlisk przyrodniczych, w 
tym poprzez inwestycje w zieloną turystykę 
w regionach w okresie transformacji;

Poprawka 38

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

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) szkolenia zawodowe, podnoszenie 
umiejętności, rozwój nowych umiejętności 
oraz zmiana kwalifikacji pracowników i 
osób poszukujących pracy, w tym 
doradztwo, z naciskiem na równość płci, w 
celu zapewnienia im możliwości 
korzystania z długoterminowych i 
wysokiej jakości miejsc pracy w sektorach 
przyszłościowych, które przyczyniają się 
bezpośrednio do zrównoważonej 
gospodarki neutralnej dla klimatu, lub w 
gospodarce opiekuńczej i w podstawowych 
sektorach publicznych;

Poprawka 39

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, ze szczególnym 
uwzględnieniem równości płci;

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) każde inne szczegółowe działanie 
uzgodnione między właściwymi organami 
lokalnymi i regionalnymi na danym 
terytorium, państwem członkowskim i 
Komisją, zgodne z lokalnymi strategiami 
rozwoju i przyczyniające się do przejścia w 
kierunku gospodarki Unii neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
najpóźniej do 2050 r.;
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Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną i usługi 
doradcze, w tym w celu przygotowania 
dokumentacji i analiz na potrzeby 
inwestycji i dla inkubatorów na poziomie 
lokalnym i krajowym oraz dla wylęgarni 
projektów łączących podmioty finansujące 
i promujące projekty;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi 
w art. 107 i 108 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że:

(i) inwestycje te podlegają badaniu pod 
kątem zrównoważonego rozwoju, aby 
ocenić, czy nie mają one negatywnego 
wpływu na ochronę środowiska, klimat 
lub społeczeństwo. W tym celu 
przedsiębiorstwa przedstawią rzetelne 
informacje, posługując się szablonami, 
które zostaną opracowane przez Komisję;
(ii) takie inwestycje zostały uznane przez 
regiony w okresie transformacji jako 
kluczowe i zostały zatwierdzone jako część 
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terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) 
oraz i), a także gdy są niezbędne dla 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i) oraz spełniają inne warunki określone 
w akapicie 2 niniejszego ustępu. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. FST wspiera te inwestycje 
związane z transformacją ekologiczną, 
które są rentowne w perspektywie średnio- 
i długoterminowej. Komisja i 
zainteresowane państwo członkowskie 
monitorują na bieżąco rentowność 
inwestycji zgodnie z terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji 
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ustanowionymi w art. 7.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, utrzymania ani budowy 
elektrowni jądrowych, jak również 
gospodarowania odpadami jądrowymi lub 
ich składowania;

Poprawka 46

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, pod warunkiem, że 
przedsiębiorstwa te są nierentowne w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
bez uszczerbku dla przedsiębiorstw, które 
mogą korzystać z możliwego zastosowania 
Wytycznych dotyczących pomocy państwa 
na ratowanie i restrukturyzację 
przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
Tymczasowych ram środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej pandemii COVID-
19, w przypadku gdy te ramy prawne są 
przedłużone poza 2020 r.;

__________________ __________________
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).
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji, bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
składowaniem, transportem, przesyłem lub 
spalaniem paliw kopalnych, z wyjątkiem 
inwestycji w czysty wodór, biogaz i 
biometan, w granicach zrównoważonej 
dostępności w regionach silnie 
uzależnionych od wydobycia i spalania 
węgla kamiennego i brunatnego, pod 
warunkiem że inwestycje te:
(i) przyczyniają się do osiągnięcia 
celu Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. poprzez 
przyspieszenie zastępowania węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, torfu lub 
łupków bitumicznych, nie ograniczając 
rozwoju odnawialnych źródeł energii;
(ii) są należycie uzasadnione przez 
właściwy organ państwa członkowskiego 
w jego terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji; i
(iii) są zgodne z prawem Unii, 
krajowymi planami w zakresie energii i 
klimatu, zasadą efektywności 
energetycznej i mają charakter 
przejściowy;

Poprawka 48

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 

e) kosztów związanych z działaniami 
prewencyjnymi i naprawczymi na rzecz 
szkód ekologicznych, które są objęte 
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szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

odpowiedzialnością za środowisko 
ponoszoną przez przedsiębiorstwo 
powodujące szkodę, włączając 
oczyszczenie, dekontaminację 
i rekultywację terenów, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wydatków konsumpcyjnych 
każdego rodzaju;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) inwestycji przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w unijnym wykazie 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) działań lub inwestycji, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem 
nierentowności i zależności od dotacji po 
początkowym etapie zwiększania skali;

Poprawka 52
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) wszelkich innych inwestycji 
niezgodnych z celem neutralności 
klimatycznej lub prowadzących do efektu 
„lock-in”.

Poprawka 53

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 lub w których prowadzona 
jest dana działalność gospodarcza, 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.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów lub 
działalności gospodarczej, które 
wymagają dodatkowego wsparcia w celu 
realizacji procesu transformacji, 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
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członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego 
w dziedzinie energii i klimatu oraz z 
działaniami na rzecz osiągnięcia celów 
klimatycznych Unii do 2030 r.

Poprawka 55

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 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki, które mogą być przesunięte na 
zasadzie dobrowolności zgodnie z art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z 75 % odpowiednich kosztów 
lub więcej w przypadku poważnego 
pogorszenia się koniunktury 
gospodarczej.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W każdym państwie członkowskim 
odpowiednie władze przygotowują, 
wspólnie z właściwymi organami 
lokalnymi i regionalnymi oraz w pełnej 
współpracy ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami z danych 
terytoriów, o których mowa w ustępie 3 
tego artykułu, przy wsparciu EBI, w celu 
zapewnienia komplementarności z innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, 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, które wymagają 
dodatkowego wsparcia w celu osiągnięcia 
transformacji gospodarczej, społecznej,  
energetycznej i środowiskowej, 
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.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

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

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W trybie doraźnym wsparcie w 
ramach FST powinno być udzielane 
regionom, które znalazły się w 
nieprzewidzianym kryzysie gospodarczym 
wynikającym z działań mających na celu 
przeciwdziałanie zmianom klimatu, aby 
umożliwić odpowiednią reakcję na 
sytuacje kryzysowe mogące pojawić się w 
związku z transformacją, w szczególności 
poprzez środki w ramach polityki rynku 
pracy w zakresie przekwalifikowania 
zawodowego i łagodzenia skutków 
zwolnień. Ma to na celu zapewnienie, że 
regiony będą mogły uzyskać wsparcie, 
jeśli nie zostaną wstępnie sklasyfikowane 
jako regiony poszkodowane.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
procesu transformacji w kierunku 
zrównoważonej, neutralnej dla klimatu 
i odpornej na jego zmianę 
zasobooszczędnej gospodarki o obiegu 
w pełni zamkniętym najpóźniej do 2050 r., 
w tym jasne ramy czasowe dla wycofania 
paliw kopalnych lub gałęzi przemysłu 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych w dotkniętych obszarach, 
a także harmonogram głównych etapów 
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transformacji, które powinny być zgodne 
z najnowszą wersją krajowego planu 
w dziedzinie energii i klimatu i 
rozporządzeniem (UE).../...[nowe 
Europejskie prawo o klimacie];;

Poprawka 62

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 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych, 
demograficznych, środowiskowych, 
związanych z niezależnością energetyczną 
i z płcią skutków przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu i 
konkurencyjną gospodarkę do 2050 r.;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
odpowiednimi unijnymi, krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
zobowiązaniami, strategiami i planami;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, sposób 
realizowania skutecznych środków 
w zakresie monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy zarządzające, 
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odpowiedzialne organy; nadzorujące plan;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wykaz odpowiednich 
zainteresowanych stron, o których mowa 
w ust. 3, a także opis sposobu, w jaki te 
zainteresowane strony mają być 
konsultowane na danym terytorium;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w ułatwianie 
transformacji i łagodzenie jej skutków, a 
także jasnych celów na rzecz 
długoterminowej konkurencyjności i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
dotkniętych regionów;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) opis sposobu monitorowania na 
bieżąco średnio- i długoterminowej 
rentowności inwestycji służących 
finansowaniu transformacji klimatycznej;
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
wskazane w art. 4 ust. 2 lit. a): jak 
najbardziej wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
jak najbardziej wyczerpujący wykaz 
operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
i odporną na jego zmianę 
zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 
w pełni zamkniętym, i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
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znacznej liczby miejsc pracy;

Poprawka 70

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, opracowanie 
i ocenę terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji powinny być 
zaangażowane wszystkie właściwe 
zainteresowane strony, partnerzy 
gospodarczy i społeczni, przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego, eksperci, 
instytucje szkoleniowe i badawcze, 
pracodawcy, w tym z dotkniętych 
transformacją sektorów przemysłu, grupy 
pracownicze i organizacje działające 
w społecznościach oraz inne odpowiednie 
zainteresowane strony, w drodze istotnych 
konsultacji i udziału obywateli zgodnie 
z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP]. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji oraz odpowiedne 
dokumenty dotyczące wyboru operacji są 
udostępniane publicznie.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Plany oferują możliwości dalszego 
wzmocnienia odpornych gospodarek 
lokalnych, lokalnych łańcuchów dostaw i 
działań na rzecz relokacji.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1
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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, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także ze zobowiązaniem Unii 
w ramach porozumienia paryskiego do 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów 
sprzed epoki przemysłowej i celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku wskaźników 
produktu, które powinny obejmować 
wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
określone w rozporządzeniu (UE) 
2019/2088, wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku 
o zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ustanawia platformę 
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sprawiedliwej transformacji, aby 
umożliwić wymianę najlepszych praktyk 
we wszystkich dotkniętych regionach i 
sektorach. Szczegóły dotyczące 
funkcjonowania platformy, w tym jej 
członkostwo, budżet i mechanizmy 
zarządzania, przyjmuje się w drodze aktu 
wykonawczego.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 75 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, dokonuje 
korekt finansowych na podstawie art. [98] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez 
zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz 
danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Poprawka 76

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 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

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 
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 78

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 79

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

Artykuł 10a
Klauzula przeglądowa

Najpóźniej do końca przeglądu 
śródokresowego kolejnych wieloletnich 
ram finansowych Komisja dokona 
przeglądu wdrożenia FST i dokona oceny, 
czy właściwa jest zmiana jego zakresu 
zgodnie z możliwymi zmianami 
rozporządzenia 2020/… [Rozporządzenie 
w sprawie taksonomii], klimatycznymi 
celami Unii określonymi w 
rozporządzeniu (UE) 2020/... [Europejskie 
prawo o klimacie] oraz zmianami we 
wdrażaniu planu działania w zakresie 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego. Na tej podstawie Komisja 
złoży Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie, które może być 
uzupełnione o wnioski ustawodawcze.

Poprawka 80

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 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % łącznej 
alokacji. Kwoty przewyższające 20% 
łącznej alokacji na jedno państwo 
członkowskie są rozdzielane pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
takiej jak wydobycie węgla kamiennego 
i brunatnego lub wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający jasny 
harmonogram wycofania paliw kopalnych 
lub gałęzi przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych na dotkniętych obszarach 
najpóźniej do 2050 r.;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych, związanych z płcią 
i terytorialnych przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c – Pole tekstowe 
[12000]

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie typów działalności 
gospodarczej i sektorów przemysłowych 
dotkniętych skutkami transformacji, z 
rozróżnieniem na:

Wskazanie typów działalności 
gospodarczej i sektorów przemysłowych 
dotkniętych skutkami transformacji, 
z rozróżnieniem na:

- upadające sektory, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku 

- upadające sektory, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku 
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z transformacją, w tym odpowiedni 
harmonogram;

z transformacją, w tym odpowiedni jasny 
harmonogram;

- sektory podlegające transformacji, w 
przypadku których spodziewane jest 
przekształcenie działalności, procesów i 
produktów.

- sektory podlegające transformacji, w 
przypadku których spodziewane jest 
przekształcenie działalności, procesów i 
produktów.

W odniesieniu do każdego z tych dwóch 
rodzajów sektorów:

W odniesieniu do każdego z tych dwóch 
rodzajów sektorów:

- szacunki dotyczące utraty miejsc pracy 
oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności;

- szacunki dotyczące utraty miejsc pracy 
oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności 
oraz perspektywy płci;

- potencjał dywersyfikacji gospodarczej 
i możliwości rozwoju.

- potencjał dywersyfikacji gospodarczej 
i możliwości rozwoju przy uwzględnieniu 
perspektywy płci.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 2 – podpunkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3 a. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami 
Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. fa) 
- Szczegółowa lista właściwych 
zainteresowanych stron, z którymi 
przeprowadzono konsultacje, włączając 
partnerów gospodarczych i społecznych, 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i ekspertów, których opinii 
zasięgnięto w danym regionie i kraju. 

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 

- rodzaje planowanych operacji, ich 
efektywność i spodziewany wkład 
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transformacji klimatycznej w łagodzenie skutków transformacji 
klimatycznej

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

- wyczerpujący wykaz takich 
operacji i przedsiębiorstw oraz – dla każdej 
operacji i każdego przedsiębiorstwa – 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia za pomocą analizy luk 
dowodzącej, że w przypadku braku takiej 
inwestycji spodziewana liczba straconych 
miejsc pracy przewyższy liczbę nowych 
miejsc pracy

- orientacyjny wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz – dla każdej operacji 
i każdego przedsiębiorstwa – uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że 
w przypadku braku takiej inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:

- wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 

- orientacyjny wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, większej niż 
odpowiednie poziomy odniesienia 
stosowane do przydziału bezpłatnych 
uprawnień na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE, przy jednoczesnym 
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spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy

spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne do ochrony znacznej liczby 
miejsc pracy
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