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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kryzys ekologiczny, z którym mierzy się świat, postępuje nieubłaganie. Za pomocą Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i poprzez swoje zaangażowanie na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Unia Europejska wykazuje wolę 
przeznaczenia konkretnych środków budżetowych na przeprowadzenie niezbędnej 
transformacji ekologicznej swojej gospodarki. UE aktywnie wspiera swoich obywateli w tych 
zmianach i pomaga swoim terytoriom w wykorzystywaniu wspólnej szansy na zbudowanie 
zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

W czasie gdy pandemia COVID-19 ujawnia kruchość naszych modeli rozwoju, potrzeba 
stworzenia europejskich środków ochronnych staje się tym bardziej paląca. Kryzysy 
zagrażające naszym społeczeństwom nie niwelują się, lecz wzajemnie się wzmacniają, 
pogłębiając nierówności i sprzyjając postawom państw koncentrujących się wyłącznie na 
własnych potrzebach. W związku z tym spoczywa na nas obowiązek wykorzystania 
europejskiego prawodawstwa, aby wzmocnić zdolność reagowania Unii.

Nasi współobywatele dostrzegają bezwzględną konieczność zbiorowego i solidarnego 
reagowania na wyzwania naszych czasów. Aż 82 % Europejczyków opowiada się bowiem za 
wsparciem finansowym na rzecz transformacji energetycznej1. Skutki zmiany klimatu oraz to, 
że nasze przetrwanie zależy od naszej zbiorowej zdolności do zmiany stylu życia, nie ulegają 
już wątpliwości.

Nasza polityka energetyczna, gospodarcza, społeczna i środowiskowa musi iść z duchem 
czasu. Za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu2 Unia Europejska sprzeciwia się biernemu 
akceptowaniu zmian zachodzących na świecie i podkreśla swój zamiar wspierania regionów 
w aktywnym wpływaniu na transformację. Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy3 opiera się na mechanizmie sprawiedliwej transformacji, który pomoże przeznaczyć 
co najmniej 100 mld EUR w latach 2021–2027 regionom najbardziej dotkniętym skutkami 
przejścia na zieloną gospodarkę.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji4 jest pierwszym z trzech filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji. Większe wsparcie ze strony UE nie może być równoznaczne z 
bezwarunkowymi subsydiami dla państw członkowskich. Wypełnienie ciążących na nich 
zobowiązań w dziedzinie klimatu jest warunkiem wstępnym spójnej, wiarygodnej i 
skutecznej polityki unijnej.

W czasach kryzysu gospodarczego i społecznego terytoria najbardziej potrzebujące 
transformacji nie mogą stać się ubogimi krewnymi Europy w XXI wieku. Terytoria te są 
cenne dla projektu europejskiego, a ich kultura i mocne strony muszą teraz wesprzeć działania 
ukierunkowane na integracyjną zmianę systemową. FST odzwierciedla te ambicje, stanowiąc 
uzupełnienie dwóch pozostałych filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji, które 

1 II edycja ankiety dotyczącej klimatu przeprowadzonej przez EBI we współpracy z grupą BVA, opublikowana 
13 marca 2020 r. 
2 Europejski Zielony Ład z dnia 11 grudnia 2019 r.
3 COM(2020)0021 z dnia 14 stycznia 2020 r.
4 COM(2020)0022 z dnia 14 stycznia 2020 r.
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również muszą dotyczyć tych terytoriów. Celem jest wspieranie mieszkańców w terenie, aby 
w ten sposób umożliwić im zwiększenie odporności i nie pozostawić żadnego terytorium bez 
pomocy.

Sprawozdawca uważa, że aby terytoria i ich mieszkańcy mogli przekuć tę transformację w 
szansę na lepszą przyszłość, należy zagwarantować trzy zasadnicze wymiary wsparcia w 
ramach FST.

Po pierwsze, jeśli FST ma być rzeczywiście sprawiedliwy, musi skupić się przede wszystkim 
na potrzebach ludzi i dobrostanie społecznym. Efekty działania tego funduszu muszą być 
odczuwane przez ludność i widoczne w terenie. Można to będzie osiągnąć przez działania 
ożywiające rynek pracy (kształcenie, szkolenie, wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i 
mobilności itp.) i przez środki wsparcia pasywnego (finansowanie luki emerytalnej).

Po drugie, fundusz musi stworzyć na tych terytoriach warunki dla zaistnienia zrównoważonej 
gospodarki. Wszelkie inwestycje dokonywane przez fundusz muszą być spójne z potrzebą 
ochrony socjalnej i ochrony środowiska.

Wreszcie musi on wspierać środki z zakresu infrastruktury społecznej, które pomagają 
terytoriom przechodzącym transformację w utrzymaniu dynamiki oraz wspólnotowego i 
solidarnego podejścia (opieka zdrowotna, mieszkalnictwo itp.). Dla zapewnienia dostępu do 
funduszu niezbędne jest, poza fizyczną infrastrukturą, wzmacnianie wkładu lokalnych stron 
zainteresowanych w proces transformacji.

Sprawozdawca postrzega FST jako europejską fabrykę transformacji5. Powodzenie procesów 
zmiany i transformacji na poszczególnych terytoriach zależy od zaangażowania ich 
mieszkańców w określanie strategii oraz od motywowania stowarzyszeń i grup do wspierania 
projektów lokalnych. Przeprowadzenie transformacji ekologicznej na danym terytorium 
oznacza przede wszystkim wdrożenie takiej polityki publicznej, która wspiera zmianę 
sposobu myślenia i pojawianie się rozwiązań lokalnych.

Dzięki Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regiony, społeczności lokalne i 
przedsiębiorstwa mają szansę na pomyślne przeprowadzenie transformacji.

POPRAWKI

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

5 Na podstawie modelu transformacji opracowanego w Loos-en-Gohelle, Francja,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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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 dotyczącego 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do poziomu poniżej 1,5 °C 
oraz do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych oraz Europejskim 
filarze praw socjalnych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
sprostania wyzwaniom gospodarczym i 
społecznym związanym z przejściem – tak 
szybko jak to możliwe, a najpóźniej do 
roku 2050 – na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędną 
i efektywną energetycznie oraz neutralną 
dla klimatu, a także w celu pomagania i 
towarzyszenia europejskim regionom i 
obywatelom w drodze wsparcia 
społecznego, wsparcia rynku pracy i 
wsparcia gospodarczego, tak aby nikogo 
nie pozostawić samemu sobie.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.
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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 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędną 
i efektywną energetycznie oraz neutralną 
dla klimatu stanowi jeden z 
najważniejszych celów politycznych Unii, 
a 82 % Europejczyków domaga się 
specjalnego wsparcia finansowego. W 
dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska 
zatwierdziła cel, którym jest osiągnięcie 
najpóźniej do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Walka ze 
zmianą klimatu i degradacją środowiska 
stanowi wyzwanie, które w perspektywie 
średnio- i długoterminowej może stać się 
szansą dla wszystkich, jeśli zostanie 
zaprojektowana w sposób sprawiedliwy 
społecznie i nie pozostawi nikogo w tyle. 
Nie wszystkie regiony i państwa 
członkowskie rozpoczynają niezbędną i 
niezwykle pilną transformację z tego 
samego poziomu wyjściowego i nie 
wszystkie dysponują taką samą zdolnością 
do reagowania, biorąc pod uwagę ich 
specyfikę historyczną, gospodarczą i 
kulturową. Gospodarki niektórych z nich 
poczyniły większe postępy w transformacji 
ekologicznej, podczas gdy skutki 
społeczne, kulturowe i gospodarcze oraz 
skutki na rynku pracy transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów i ich 
mieszkańców, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na paliwach kopalnych 
(gazie, węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie lub łupkach bitumicznych) lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych i innych energochłonnych 
sektorach, takich jak produkcja stali, 
cementu i szkła oraz przemysł chemiczny i 
transport, a także ich dostawcach i 
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usługodawcach. Taka sytuacja nie tylko 
grozi tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również przyczynia się do 
tworzenia nierówności społecznych i 
pogłębiania dysproporcji między 
regionami oraz terytoriami zamorskimi i 
państwami członkowskimi, co podważa 
podstawowe wartości Unii. Dlatego 
niezwykle ważne jest pilne wsparcie 
regionów i podmiotów, których wkład ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
szybkiego tempa sprawiedliwej 
transformacji zgodnie z celami 
klimatycznymi Unii, tak aby nie pogłębiać 
tych dysproporcji. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na obszary NUTS 3 o 
gęstości zaludnienia poniżej 12,5 
osób/km2 lub o średnim rocznym spadku 
liczby mieszkańców wynoszącym ponad -
1 % w latach 2007–2017.

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 sprzyjać włączeniu społecznemu, być 
społecznie zrównoważona i akceptowalna 
dla wszystkich, a także zwracać 
szczególną uwagę na zasady ustanowione 
w Europejskim filarze praw socjalnych. 
Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie, a także poszczególne 
podmioty regionalne i lokalne, powinny 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki społeczne, dotyczące rynku pracy i 
gospodarcze transformacji, a także wpływ 
kryzysu związanego z koronawirusem, i 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych i 
wzmacniania pozytywnych, takich jak 
tworzenie nowych, godnych i trwałych 
miejsc pracy czy poprawa jakości 
powietrza. Budżet Unii powinien być 
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współmierny do transformacji, a następne 
WRF powinny umożliwić realizację 
ambicji Unii i przydział z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji (FST) bez 
korygowania w dół środków 
przeznaczonych na istniejące kierunki 
polityki unijnej.

Poprawka 4

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 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Unia powinna towarzyszyć 
regionom, podmiotom lokalnym na 
poziomie podregionalnym i mieszkańcom 
oraz wspierać ich w transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej Unii i 
trwałych miejsc pracy przez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach klimatycznych, gospodarczych, 
społecznych i związanych ze spójnością na 
wszystkich odpowiednich szczeblach, 
uwzględniając inwestycje przynoszące 
skutki społeczne oraz skupiając uwagę na 
terytoriach i grupie osób najbardziej 
potrzebujących wsparcia, aby osiągnąć 
transformację.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia (5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 



AD\1208253PL.docx 9/61 PE650.398v02-00

PL

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.

FST, który jest jednym z filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
wdrażanego w ramach polityki spójności. 
Celem FST jest nie tylko łagodzenie 
negatywnych skutków transformacji 
klimatycznej i wspieranie działań na rzecz 
sprawiedliwej i efektywnej transformacji 
energetycznej w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, lecz również 
tworzenie i wzmacnianie przyszłych 
pozytywnych skutków przez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów, w tym 
krajów i terytoriów zamorskich, a także 
ich mieszkańców i w szczególności 
zainteresowanych pracowników, w celu 
budowania spójności społecznej, 
terytorialnej i gospodarczej. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
ułatwienia i stymulowania transformacji 
przez tworzenie nowych możliwości 
trwałego zatrudnienia, łagodzenie 
negatywnych skutków społecznych oraz 
finansowanie dywersyfikacji, 
zrównoważonego rozwoju, 
restrukturyzacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki, zapobiegając niepewności 
społecznej i promowaniu niestabilnego 
otoczenia biznesowego. 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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
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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.

rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także ambitniejszymi 
planami Europejskiego Zielonego Ładu w 
zakresie stwarzania możliwości na rzecz 
bardziej zamożnego i integracyjnego, a 
także zdrowszego i bardziej ekologicznego 
kontynentu, FST powinien odgrywać 
kluczową rolę we włączaniu działań w 
dziedzinie klimatu w główny nurt polityki i 
przyspieszyć przejście na neutralną dla 
klimatu, opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, aby nastąpiło ono 
możliwie jak najwcześniej, a najpóźniej do 
2050 r. FST powinien być realizowany 
pod warunkiem przyjęcia celu Unii 
dotyczącego osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
celów pośrednich. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane na 
zasadzie dobrowolnej z EFRR i EFS+ będą 
wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego 
celu zgodnie z zasadami Europejskiego 
filaru praw socjalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności, a także inwestycje krajowe i 
regionalne oraz kapitał prywatny i w 
żadnym wypadku nie powinny zastępować 
takich inwestycji. W związku z tym 
następne WRF powinny być ambitne i 
umożliwiać osiągnięcie wyznaczonych 
celów. Finansowanie w ramach FST w 
żadnym wypadku nie może odbywać się 
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kosztem innych istniejących funduszy. 
FST powinien wspierać transformację 
ekologiczną, zwłaszcza w regionach 
najbardziej uzależnionych od węgla 
kamiennego lub innych 
niezrównoważonych paliw, a także 
przyczyniać się do nowej zrównoważonej 
polityki spójności, dążącej do 
przyszłościowych i ekologicznych modeli 
zatrudnienia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest nie tylko wyzwaniem, ale 
również ogromną szansą dla wszystkich 
państw członkowskich oraz publicznych i 
prywatnych podmiotów regionalnych i 
lokalnych. Dodatkowe wsparcie będzie 
potrzebne regionom, w tym w obszarach 
oddalonych, których gospodarki nadal 
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 lub ich 
modernizacji, aby umożliwić 
transformację w kierunku neutralności 
klimatycznej, wraz z siłą roboczą 
wymagającą podniesienia kwalifikacji i 
pomocy w znalezieniu zatrudnienia w 
sektorach ekologicznych, a które to 
regiony nie dysponują środkami 
finansowymi na wprowadzenie zmian. FST 
powinien zatem objąć całą Unię, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać początkową 
zależność regionów od działalności 
niezgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz ich zdolność do finansowania 
inwestycji koniecznych do 
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przeprowadzenia transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej jak najszybciej, 
a najpóźniej do 2050 r., w tym 
promowania przez nie alternatyw 
względem gospodarki opartej na paliwach 
kopalnych przez gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, która oferuje możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
regionalny rozwój gospodarczy, poprawę 
spójności terytorialnej i wzmocnienie 
lokalnej gospodarki wiejskiej.

Poprawka 9

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 
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 

(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, polityki społecznej 
i ochrony środowiska, w tym zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 
wykazie inwestycji należy priorytetowo 
traktować inwestycje, które wspierają 
ludzi, innowacje społeczne, lokalne 
gospodarki i rynek pracy przez tworzenie 
godnych miejsc pracy oraz są 
zrównoważone w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, z uwzględnieniem 
wszystkich celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, przy jednoczesnej 
ochronie, zachowaniu i wzmacnianiu 
kapitału naturalnego Unii oraz poprawie 
zdrowia i dobrostanu w odniesieniu do 
zagrożeń i skutków dla środowiska. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2050 r., na 
neutralną dla klimatu, opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę 
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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.

o obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf, gaz, ropę i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych paliw 
kopalnych, a także pośrednio powiązanych 
gałęzi przemysłu, takich jak dostawcy i 
usługodawcy, na których taka 
zmniejszająca się produkcja również może 
wpłynąć, wsparcie powinno być wyraźnie 
uzależnione od strategii stopniowego 
wycofywania się z danej działalności. 
Takie wsparcie powinno być jasno 
określone w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji i uzależnione 
od tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy i postępu społecznego, a także od 
zagwarantowania odporności lokalnej 
gospodarki na ewentualną utratę miejsc 
pracy. 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.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
umiejętności i praw pracowników oraz 
zapobieganiu degradacji środowiska. 
Inwestycje te powinny również umożliwić 
finansowanie wiedzy fachowej i analiz, 
aby pomóc w pełni przekształconym MŚP 
w zachowaniu pracowników o 
podniesionych i zmienionych 
kwalifikacjach. Szczególną uwagę należy 
poświęcić wdrażaniu zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” w 
decyzjach inwestycyjnych, a także 
sektorom ekologicznym, takim jak te 
związane z odnawialnymi źródłami 
energii, inteligentną mobilnością, walką z 
ubóstwem energetycznym, inwestycjami 
przynoszącymi skutki społeczne, lub 
innym sektorom, które wspierają, promują 
i rozwijają zasobooszczędność i 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
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Inwestycje te powinny również wspierać 
tworzenie wspólnot wiedzy i innowacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
transformacji cyfrowej i badań oraz 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii, łącząc ośrodki badawcze, 
przedsiębiorczość, uczelnie oraz władze 
lokalne i regionalne, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celu inteligentnej i 
zrównoważonej transformacji. Środki te 
powinny sprzyjać tworzeniu zielonych, 
trwałych i godnych miejsc pracy, łagodzić 
negatywne skutki społeczne i przyspieszyć 
przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do roku 2050.

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien być również 
wykorzystywany do wspierania inwestycji 
w projekty społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne i kulturalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów, które są 
uzależnione od gospodarki 
wysokoemisyjnej i odczuwają skutki 
strukturalnego przejścia na gospodarkę 
zasobooszczędną i niskoemisyjną o obiegu 
zamkniętym. Nierówność szans w 
kwalifikujących się regionach wpływa w 
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szczególności na dostęp do edukacji, 
kultury, usług społecznościowych, 
zdrowotnych i socjalnych. Rozwój silnej 
społeczności lokalnej łączącej różne 
pokolenia, jak również 
niedyskryminacyjna integracja słabszych 
grup społecznych, może zwiększyć 
możliwości gospodarcze i zapewnić 
sprawiedliwą transformację dla 
wszystkich. W tym celu należy wspierać 
innowacje społeczne, zwłaszcza w 
dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad 
dziećmi, placówek edukacyjnych, 
mieszkań studenckich i sprzętu cyfrowego, 
a także usług zdrowotnych i nowego 
modelu opieki, w tym klinik, szpitali lub 
opieki środowiskowej. Przyczyniłoby się to 
do zapewnienia dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych i usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
osobom mieszkającym w regionach 
przechodzących transformację, w tym 
osobom działającym w gospodarce 
społecznej, o kluczowym znaczeniu dla 
lokalnego rozwoju gospodarczego i 
społecznej gospodarki rynkowej, aby 
wesprzeć sprawiedliwą społecznie 
transformację, która nikogo nie 
pozostawia w tyle.

Poprawka 11

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 

(11) W celu ochrony osób, co do 
których istnieje największe 
prawdopodobieństwo, że będą wymagały 
wsparcia, aby osiągnąć transformację 
klimatyczną, FST powinien wspierać 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na osoby w najtrudniejszej sytuacji, 
zgodnie z definicją zawartą w 
[rozporządzeniu w sprawie EFS+], oraz 
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poszukujących pracy. na osoby najbardziej oddalone od rynku 
pracy (takie jak osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby dotknięte ubóstwem 
pracujących lub młodzi ludzie, którzy nie 
kształcą się, nie pracują ani nie szkolą 
się), co ułatwi im dostosowanie się do 
nowych możliwości zatrudnienia oraz 
pomoże osiągnąć równowagę płci we 
wszystkich sektorach, a także stworzyć 
aktywne strategie polityczne dotyczące 
rynku pracy i umiejętności, 
ukierunkowane na przyszłościowe sektory 
i zatrudnienie zapewniające możliwość 
uczenia się przez całe życie i 
poszanowanie zasady równości 
wynagrodzeń, pomoc osobom dotkniętym 
transformacją oraz doradztwo, szkolenia, 
usługi wsparcia i zindywidualizowaną 
pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
wszystkich kategorii osób poszukujących 
pracy, jak również zapewnić wszystkim 
grupom ludzi równy dostęp bez 
dyskryminacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych, i aktywną 
integrację na rynku pracy. W związku z 
tym pracownikom należy zapewnić 
możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji w odpowiednim czasie, zanim 
staną się bezrobotni. Należy 
skoncentrować wysiłki na ożywieniu 
gospodarczym regionów dotkniętych 
skutkami transformacji, w szczególności 
przez formuły zmiany kwalifikacji i ścisłą 
współpracę między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi sąsiadujących 
państw członkowskich, aby wykorzystać 
pełny potencjał transgranicznego rynku 
pracy w pełnej spójności z Europejskim 
Funduszem Dostosowania do 
Globalizacji.

Poprawka 12

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

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych przez FST 
przyczyniało się do poszanowania i 
promowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). Przeprowadzone oceny wskazały 
na duże znaczenie uwzględniania kwestii 
celów równości płci we wszystkich 
aspektach oraz na wszystkich etapach 
przygotowywania, monitorowania, 
wdrażania i oceny programów 
operacyjnych w sposób terminowy i 
spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań promujących 
równość płci i zasadę równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości, niezależność 
ekonomiczną kobiet, podwyższanie 
poziomu kształcenia i umiejętności oraz 
przywrócenie kobiet będących ofiarami 
przemocy zarówno na rynek pracy, jak i 
do społeczeństwa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) FST ma do odegrania ważną rolę 
w łagodzeniu skutków społecznych 
wykraczających poza dziedzinę gospodarki 
i nie powinien być zwykłym instrumentem 
inwestycyjnym dla przedsiębiorstw. 
Transformacja wymaga wiele od 
regionów, których dotyczy, i ich 
mieszkańców. Zagrożenia obejmują nie 
tylko utratę miejsc pracy, ale także utratę 
dochodów z podatków lokalnych i 
migrację pracowników, pozostawiając 
osoby młode i starsze oraz ewentualnie 
skutkując zatrzymaniem niektórych usług 
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(w szczególności w odniesieniu do 
górników), dlatego też inwestycje w 
infrastrukturę społeczną w celu 
zapewnienia mieszkańcom wysokiego 
poziomu usług i zrównoważenia utraty 
usług jest kluczowym elementem 
zapewniającym sprawiedliwą społecznie 
transformację, która nie pozostawia 
nikogo samemu sobie. FST powinien w 
szczególności podjąć działania mające na 
celu zapobieganie recesji, aby 
zagwarantować poparcie dla zmiany 
wśród ludności lokalnej oraz poprawę 
sytuacji podmiotów działających w 
społecznościach lokalnych, jak również 
infrastruktury zdrowotnej, społecznej i 
demokratycznej.

Poprawka 14

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
restrukturyzację terytoriów wymagających 
dodatkowego wsparcia, aby osiągnąć 
transformację, FST powinien wspierać 
inwestycje produkcyjne oferujące 
możliwości w zakresie tworzenia miejsc 
pracy w ekologicznych i zrównoważonych 
MŚP, a w szczególności w 
przedsiębiorstwa młode i te działające w 
sektorze innowacji społecznych. 
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 zielonego, godnego i 
trwałego zatrudnienia. Celem musi być 
tworzenie godnych, trwałych miejsc pracy 
w sektorach przyszłościowych oraz 
umożliwienie włączenia społecznego, przy 
jednoczesnym uznawaniu, docenianiu i 
podnoszeniu kwalifikacji i wykształcenia 
lokalnych zasobów ludzkich. W przypadku 
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przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; 
w szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

przedsiębiorstw innych niż MŚP 
inwestycje produkcyjne należy wspierać 
tylko wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji oraz gdy wspierają one 
nadrzędny cel funduszu, jakim jest 
przyspieszenie przejścia na neutralną dla 
klimatu, opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce zasobooszczędną i 
efektywną energetycznie gospodarkę 
o obiegu zamkniętym, poprzez stworzenie 
lub wsparcie przystosowania znacznej 
liczby miejsc pracy, a także gdy nie 
prowadzą one do przeniesienia produkcji 
ani nie są rezultatem przeniesienia 
produkcji, w pełnej spójności z 
Europejskim Funduszem Dostosowania 
do Globalizacji. Inwestycje w istniejące 
zakłady przemysłowe, w tym zakłady 
objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, powinny być 
dozwolone pod warunkiem, że 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
najpóźniej 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 
pod warunkiem, że zapewniają ochronę 
znacznej liczby godnych i trwałych miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. W celu ochrony integralności 
rynku wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno 
być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
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do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. 
Transformacja, którą zapoczątkował 
Europejski Zielony Ład, powinna 
przynosić korzyści wszystkim, a nie 
pogłębiać nierówności, ze szczególnym 
naciskiem na obszary wiejskie i 
towarzyszące im duże trudności 
gospodarcze, zwłaszcza dla młodych ludzi.

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

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy wymagać przygotowania 
odrębnego programu FST. Zgodnie z art. 
21a rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
zasoby FST mogą być uzupełniane na 
zasadzie dobrowolności dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+, którym należy 
udzielić dodatkowych zasobów na ten cel. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji oraz 
celom tych funduszy. Zgodnie z celem 
uproszczenia stosowanie FST nie 
powinno generować nadmiernych 
utrudnień administracyjnych.
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Poprawka 16

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 
uruchomienia i wdrożenia na danym 
terytorium – wymagającym wsparcia, aby 
stopniowo ograniczać działalność 
niezgodną z zasadami zrównoważonego 
rozwoju – procesu transformacji służącej 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
gospodarki najpóźniej do 2050 r. Regiony 
otrzymujące wsparcie w państwach 
członkowskich powinny zatem 
przygotować, przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji. Podczas przygotowywania 
planów sprawiedliwej transformacji 
regiony otrzymujące wsparcie powinny 
konsultować się z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
zgodnie z zasadami partnerstwa, 
podmiotami lokalnymi i regionalnymi, 
takimi jak istniejące lokalne 
przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP i 
podwykonawcy dużych zakładów 
energetycznych, społeczeństwem 
obywatelskim, partnerami społecznymi i 
odnośnymi społecznościami lokalnymi. W 
planach sprawiedliwej transformacji 
należy szczegółowo opisać proces 
transformacji, w tym skutki społeczno-
gospodarcze środków służących tworzeniu 
miejsc pracy, podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji oraz inwestycje w lokalną 
infrastrukturę społeczną, zgodnie co 
najmniej z ambicjami zawartymi w ich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu, Europejskim filarem praw 
socjalnych oraz celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
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górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie zainteresowane podmioty i 
sektory. Istniejąca platforma powinna być 
w pełni wykorzystana na etapie 
planowania do rozpowszechniania 
najlepszych praktyk. Do opracowania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji potrzebne jest podejście 
całościowe, uwzględniające konsekwencje 
dla sąsiadujących stref zamieszkania, 
także poza granicami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby zapewnić długofalową 
skuteczność i pozytywne skutki 
transformacji i FST, konieczne będzie 
gromadzenie danych, by lepiej 
prognozować umiejętności potrzebne w 
różnych sektorach i gałęziach przemysłu 
w celu dostosowania się do zmiany 
wynikającej z nowej zielonej gospodarki, a 
w szczególności modelowania skutków w 
dziedzinie zatrudnienia dla różnych 
scenariuszy obniżenia emisyjności, a także 
monitorowanie za pomocą odpowiednich 
wskaźników zrównoważonego rozwoju 
społecznego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
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wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne 
z planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

wskazać podmioty i miejscowości 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, na których trzeba 
skoncentrować wsparcie FST, oraz opisać 
konkretne działania, jakie należy podjąć, 
aby osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki najpóźniej do 2050 r. W 
planach sprawiedliwej transformacji 
należy w szczególności wskazać 
zamykanie instalacji związanych 
z produkcją paliw kopalnych, innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych, działalności, 
której końcowe produkty przemysłowe są 
bezpośrednio dotknięte przejściem na 
neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla oraz potrzebę pomocy na 
rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, a także dostawców i 
usługodawców, którzy są w dużej mierze 
uzależnieni od tych gałęzi przemysłu, a 
ponadto należy wskazać szczegółowy plan 
inwestycji w infrastrukturę społeczną. 
Partnerzy społeczni są zaangażowani na 
wszystkich etapach procesu, by wskazać 
konkretne potrzeby, na których należy się 
skoncentrować. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania 
(gospodarcze, społeczne, terytorialne i 
środowiskowe), przed którymi stoją te 
terytoria, a także ich potrzeby, możliwości 
i zasoby służące transformacji, w tym pod 
względem infrastruktury społecznej, 
potencjału w zakresie tworzenia miejsc 
pracy oraz istniejącego potencjału 
edukacyjnego i inżynieryjnego. W planach 
należy wskazać, jakiego rodzaju operacje 
są konieczne, w sposób zapewniający 
spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej tworzącej trwałe 
i godne miejsca pracy, której priorytetem 
jest łagodzenie wszelkich wstrząsów 
społeczno-gospodarczych wynikających z 
transformacji i która jest spójna z 
przejściem na neutralność klimatyczną 
najpóźniej do 2050 r. i z celami 
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Europejskiego Zielonego Ładu, zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
celami zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że 
nikt nie zostanie pozostawiony w tyle. 
Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
krajowego programu FST, który ma 
zostać zatwierdzony przez Komisję.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych 
w przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było jak najbardziej zorientowane na 
rezultaty, Komisja powinna mieć 
możliwość – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – stosowania korekt 
finansowych w przypadku wyników 
poważnie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST. Komisja 
powinna monitorować regiony, w których 
wykorzystanie zasobów FST daje niższe 
wyniki, i zapewnić im dalsze wsparcie, aby 
żadnego z nich nie pozostawić samemu 
sobie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów w ich 
transformacji gospodarczej i społecznej 
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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 
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,

oraz transformacji rynku pracy 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 szczególne 
wyzwania stojące przed terytoriami 
najmniej uprzywilejowanymi, 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 21

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 grupom osób i terytoriom, które 
wymagają dodatkowego wsparcia, aby do 
2050 r. dokonać w Unii transformacji w 
kierunku opartej na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobooszczędnej 
i efektywnej energetycznie oraz neutralnej 
dla klimatu gospodarki o obiegu 
zamkniętym, aby przekształcić wyzwania 
towarzyszące transformacji w szanse, a 
jednocześnie przyczynić się do rozwoju 
europejskiego modelu społecznego z 
myślą o obecnych i przyszłych 
pokoleniach oraz do walki z 
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nierównościami.

Poprawka 22

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 art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji następującego 
celu szczegółowego:

umożliwienie regionom, podmiotom 
lokalnym i obywatelom podjęcia wyzwań i 
skorzystania z możliwości – społecznych, 
związanych z rynkiem pracy, 
gospodarczych i środowiskowych – 
towarzyszących transformacji w kierunku 
gospodarki i społeczeństwa neutralnych 
dla klimatu, zgodnie z celem ograniczenia 
globalnego wzrostu temperatury do 
znacznie poniżej 2 °C, przy jednoczesnym 
kontynuowaniu wysiłków na rzecz 
ograniczenia wzrostu do 1,5 °C oraz 
dopilnowaniu, by terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji zwiększyły 
przejrzystość i bezpieczeństwo z myślą o 
społecznościach, pracownikach, 
przemyśle i inwestorach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, ze 
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wszystkich państwach członkowskich. zwróceniem szczególnej uwagi na państwa 
członkowskie polegające na paliwach 
kopalnych, przy poszanowaniu i 
wspieraniu nadrzędnych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
sprostać wyzwaniom związanym z 
klimatem i środowiskiem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia bez pomocy. FST wspiera 
działania określone w art. 4 ust. 2 do lit. 
c), a dostęp zależy od zobowiązania 
państwa członkowskiego do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 10 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. Finansowanie z FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla środków 
przydzielanych na inne fundusze WRF.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Minimalny udział w wysokości 0,35 % 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.
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Poprawka 26

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 zgodnie z art. 10 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 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy
1. Działania, o których mowa w art. 2 
[rozporządzenia ustanawiającego 
Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
odbudowy], wdraża się w ramach FST 
w kwocie 30 mld EUR w cenach bieżących 
z kwoty, o której mowa w [art. 3 ust. 2 
lit. a) ppkt (vi)] tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego [art. 4 ust. 3, 4 i 8].
Kwotę tę uznaje się za obejmującą inne 
zasoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia, i stanowi ona 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. 
Środki te udostępnia się na zobowiązania 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
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– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ponadto udostępnia się kwotę 
15 600 000 EUR według cen bieżących na 
wydatki administracyjne z zasobów, 
o których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu.
2. 0,35 % kwoty, o której mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy, przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
3. Roczny podział kwoty, o której 
mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.
4. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 
ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady 
dotyczące anulowania zobowiązań, 
określone w tytule VII rozdział IV ... 
[rozporządzenia (UE) – nowe RWP], mają 
zastosowanie do zobowiązań budżetowych 
opierających się na zasobach, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 4 lit. c) 
rozporządzenia finansowego zasobów tych 
nie wykorzystuje się na kolejny program 
ani kolejne działanie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
wyłącznie następujące działania:

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące działania na rzecz 
transformacji, pod warunkiem że 
kwalifikują się one na mocy 
rozporządzenia ... [rozporządzenie w 
sprawie systematyki zrównoważonego 
rozwoju]:
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Poprawka 29

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 
ekonomicznej;

a) zrównoważone inwestycje w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
wspólnoty energetyczne i spółdzielnie oraz 
podmioty działające w dziedzinie 
innowacji społecznych, prowadzące do 
tworzenia godnych i trwałych miejsc 
pracy, dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 30

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, w przedsiębiorstwa 
społeczne oraz przyszłościowe i 
zrównoważone sektory, odnawialne źródła 
energii, zazielenianie i budowę zielonej 
infrastruktury, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje o wpływie społecznym, a 
mianowicie inwestycje wspierające rozwój 
przedsiębiorstw mających pozytywny, 
lokalny i wymierny wpływ społeczny i 
środowiskowy;
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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) inwestycje w zrównoważone 
działania badawcze i innowacyjne oraz 
wspieranie transferu zaawansowanych 
zielonych i zrównoważonych technologii;

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo energię ze źródeł 
odnawialnych, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną, 
w tym ukierunkowane środki 
modernizacyjne w celu rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego i złych 
warunków mieszkaniowych, i energię ze 
źródeł odnawialnych, a także we 
wdrażanie inteligentnych, efektywnych 
energetycznie, lokalnych, multimodalnych 
i przyjaznych dla środowiska środków 
transportu, aby ograniczyć emisje z 
wszystkich rodzajów transportu;

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, w szczególności ukierunkowane 
na mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa;
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 36

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 promowanie 
nietoksycznej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, również biogospodarki, w 
tym poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

skreśla się

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

skreśla się

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

skreśla się

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. skreśla się

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
inwestycje społeczne, w tym inwestycje 
wspomagające wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zapewniające 
dostępność dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób 
najbardziej potrzebujących i ich udział, w 
szczególności przez:
a) mikrofinansowanie, finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę 
społeczną;
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b) innowacje społeczne, 
infrastrukturę społeczną i infrastrukturę 
dla społeczności lokalnych, taką jak 
ośrodki społecznościowe i wolontariackie;
c) placówki kształcenia i szkolenia;
d) energooszczędne mieszkania 
socjalne, które przyczyniają się do 
zwalczania ubóstwa energetycznego, i 
rozwiązania zgodne z zasadą „po pierwsze 
mieszkanie” dla osób zagrożonych 
bezdomnością lub jej doświadczających;
e) wysokiej jakości, zrównoważoną i 
przystępną cenowo infrastrukturę 
socjalną i ochrony zdrowia oraz usługi 
opieki zdrowotnej i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie zdrowia;
f) działalność kulturalną i związaną z 
dziedzictwem kulturowym o celu 
społecznym;

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
ukierunkowane na pracowników i osoby 
poszukujące pracy inwestycje w:
a) podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
nie tylko obecnych i byłych pracowników 
zatrudnionych w przemyśle paliw 
kopalnych, lecz wszystkich osób spoza 
rynku pracy, w tym osób długotrwale 
bezrobotnych, osób poszukujących 
pierwszej pracy oraz ludzi młodych, którzy 
nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą 
się (młodzież NEET);
b) aktywną politykę rynku pracy i 
strategie nabywania umiejętności 
ukierunkowane na przyszłościowe sektory 
i zatrudnienie, a także 
zindywidualizowaną i ukierunkowaną na 
ludzi pomoc w poszukiwaniu pracy oraz 
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doradztwo i usługi wsparcia dla osób 
poszukujących pracy;
c) tymczasowe środki wspierania 
dochodów i środki ochrony socjalnej dla 
pracowników najbardziej bezpośrednio 
odczuwających skutki transformacji, w 
stosownych przypadkach ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa pracujących. 
Środki te stanowiłyby jedynie 
uzupełnienie krajowych sieci 
bezpieczeństwa tam, gdzie to konieczne;
d) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy i społeczno-
gospodarczą integrację osób i 
społeczności.

 [Art. 2b lit. a)–d) odpowiada lit. h)–j) we wniosku Komisji z następującymi zmianami, które 
zaznaczono wytłuszczonym drukiem i podkreśleniem:

h) podnoszenie i zmianę kwalifikacji nie tylko obecnych i byłych pracowników 
zatrudnionych w przemyśle paliw kopalnych, lecz wszystkich osób spoza rynku pracy, w tym 
osób długotrwale bezrobotnych, osób poszukujących pierwszej pracy oraz ludzi młodych, 
którzy nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się (młodzież NEET);

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

ia) tymczasowe środki wspierania dochodów i środki ochrony socjalnej dla 
pracowników najbardziej bezpośrednio odczuwających skutki transformacji, w stosownych 
przypadkach ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa pracujących. Środki te stanowiłyby 
jedynie uzupełnienie krajowych sieci bezpieczeństwa tam, gdzie to konieczne;

j) aktywne włączanie osób poszukujących pracy i społeczno-gospodarczą integrację 
osób i społeczności.]

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
pomoc techniczną w odniesieniu do 
komponentów inwestycyjnych, o których 
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mowa w ust. 2, 2a i 2b.

Poprawka 44

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.

2d. Oprócz tego FST może wspierać, 
na obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz w myśl unijnych zasad 
pomocy państwa określonych w art. 107 i 
108 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) oraz poddane 
dodatkowej kontroli w celu sprawdzenia 
ich zgodności z Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także że prowadzą one do 
tworzenia trwałego zatrudnienia o 
wysokiej jakości i do lepszego włączenia 
społecznego. Takie inwestycje kwalifikują 
się do wsparcia tylko wówczas, gdy są 
niezbędne do wdrożenia terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji i nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych.

Poprawka 45

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 

2e. FST może również wspierać 
inwestycje w celu osiągnięcia redukcji 
emisji gazów cieplarnianych pochodzących 
z działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, pod warunkiem 
że inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
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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.

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, nie utrzymują 
zależności od paliw kopalnych oraz 
powinny być zrównoważone pod względem 
społecznym i środowiskowym.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2f. W ramach budżetowania i 
programowania działań FST dąży do 
zapewnienia wsparcia w równych 
częściach każdemu z trzech komponentów 
inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2, 
2a i 2b. Zasada równego udziału może 
zostać dostosowana według uznania 
regionów, przy czym należy przestrzegać 
wyważonego podejścia do różnych 
komponentów inwestycyjnych. 

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 w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, 
pośredniego między węglem a energią 
ekologiczną;

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do działań określonych w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b) stosuje się również 
szczególne wyłączenia określone w 
[EFS+].

Poprawka 49

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 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, oraz gdy planowane działania są 
zgodne z wymogami planowania 
określonymi w art. 4 ust. 2 lit. f) i z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Poprawka 50

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+ 

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz w razie potrzeby środki przesunięte 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Udział EFS+ w łącznych 
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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.

przesuniętych środkach nie przekracza 
20 %.

Poprawka 51

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. Państwa członkowskie 
przygotowują, przy pełnym poszanowaniu 
zasady partnerstwa i wspólnie z 
właściwymi lokalnymi i regionalnymi 
organami danych terytoriów, a także z 
partnerami społecznymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i 
podmiotami lokalnymi, 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, dotyczącymi 
rynku pracy i społecznymi transformacji, a 
także w odniesieniu do pośrednio 
powiązanych gałęzi przemysłu, takich jak 
dostawcy i usługodawcy, w szczególności 
pod względem dostosowania 
pracowników, potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania profili zatrudnienia w 
związku ze zmianą rynku pracy na tych 
terytoriach lub spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
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procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów cieplarnianych 
oraz terytoriów z sektorami, w przypadku 
których przejście na neutralność emisyjną 
ma bezpośredni wpływ na końcowe 
produkty przemysłowe.

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

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

Poprawka 52

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 procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu najpóźniej do 2050 r., w tym 
prawnie wiążące terminy głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu, w 
celu wycofania węgla, innych paliw 
kopalnych i dopłat do paliw kopalnych na 
danym terytorium i w ramach czasowych 
zgodnych z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

terytoria lub sektory wskazano jako 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami procesu transformacji, o którym 
mowa w lit. a) zgodnie z ust. 1;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, dla rynku 
pracy, gospodarczymi i środowiskowymi 
oraz z dodatkowymi korzyściami, w 
szczególności pod względem zdrowia i 
dobrostanu, przejścia na gospodarkę 
opartą na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobo- i energooszczędną, o 
obiegu zamkniętym i neutralną dla 
klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, 
które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone, a 
także potencjalnie tworzonych miejsc 
pracy, potrzeb w zakresie nowych 
umiejętności i innych skutków 
społecznych wynikających z zielonej 
gospodarki; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z przejściem do 
neutralności emisyjnej, odchodzeniem od 
stosowania paliw kopalnych oraz 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, oraz wyzwania związane z 
ubóstwem energetycznym;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d
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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 podejmowanie 
wyzwań społecznych, związanych z 
rynkiem pracy, gospodarczych i 
środowiskowych oraz możliwości, jakie 
niesie ze sobą przejście na opartą na 
zasobach odnawialnych, wysoce zasobo- i 
energooszczędną i neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, wraz ze 
szczegółowym wykazem planowanych 
działań, z poszanowaniem zasady 
wyważonego podziału między trzy 
komponenty inwestycyjne, o których 
mowa w art. 4 ust. 2, 2a i 2b.;

Poprawka 56

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 
krajowymi, regionalnymi, terytorialnymi, 
międzyregionalnymi lub transgranicznymi 
strategiami i planami, innymi funduszami 
unijnymi, takimi jak [EFS+], EFRR i 
EFG, krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, powiązanymi 
strategiami unijnymi (Europejskim 
Zielonym Ładem i Europejskim filarem 
praw socjalnych) oraz celami ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) szczegółowy wykaz poszczególnych 
partnerów i zainteresowanych stron, z 
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którymi przeprowadzono konsultacje, 
reprezentujących osoby mieszkające na 
danym terytorium;

Poprawka 58

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 
odpowiedzialne organy;

f) opis narzędzi i mechanizmów 
zarządzania obejmujących umowę o 
partnerstwie i sposób, w jaki 
zainteresowane władze lokalne i 
regionalne oraz podmioty lokalne były 
zaangażowane w organizację i wdrażanie 
partnerstwa, planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
sprawie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014);

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis sposobu przeprowadzania 
konsultacji publicznych poprzedzających 
przygotowanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji oraz sposobu, 
w jaki wynik tych konsultacji został wzięty 
pod uwagę;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) ocenę możliwości transformacji 
dla odnośnych terytoriów i ich 
mieszkańców, wraz z opisem rodzaju 
planowanych operacji, w tym polityki w 
zakresie rynku pracy i umiejętności 
niezbędnych do odgrywania aktywnej roli 
w promowaniu i wspieraniu zatrudnienia i 
tworzenia miejsc pracy, a także ich 
spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków społecznych, gospodarczych, w 
zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
i środowiskowych transformacji oraz w 
przekształcanie wyzwań związanych z 
transformacją w możliwości dla regionu i 
jego mieszkańców;

Poprawka 61

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 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; lub gdy 
istnieje pilna potrzeba przekwalifikowania 
pracowników i osób poszukujących pracy, 
a inne finansowanie nie jest dostępne;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i
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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: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu 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 
znacznej liczby miejsc pracy i 
ukierunkowane na zrównoważony rozwój 
społeczny;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych na terytorium 
objętym planem;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) jasny opis roli, jakiej oczekuje się 
od administracji publicznej i agencji 
publicznych w zakresie wspierania 
realizacji planów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, Europejskim Zielonym Ładem, 
Europejskim filarem praw socjalnych oraz 
z zobowiązaniami Unii w ramach 
porozumienia paryskiego i celami 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

skreśla się
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
związaną z paliwami kopalnymi i 
stwarzają możliwość dalszego 
wzmacniania gospodarek lokalnych i 
krótkich szlaków gospodarczych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł stosuje się w 
pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi 
przepisami o ochronie danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia 
(UE) .../... [nowe RWP].

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 
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obowiązujących aktów delegowanych. obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie i przeprowadza 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.

Poprawka 71

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 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 
25 %),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
i wykorzystania energii z węgla 
kamiennego i brunatnego, łupków 
bitumicznych i torfu (waga 25 %),

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
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 8 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;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opis procesu transformacji 
i wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które będą najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami

1. Opis procesu transformacji i 
wskazanie terytoriów w obrębie państwa 
członkowskiego, które potrzebują 
wsparcia, aby osiągnąć transformację w 
kierunku neutralności klimatycznej

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) – podpunkt 1.1
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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 opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zgodnie z celami krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu oraz innych 
istniejących planów transformacji, 
zawierający harmonogram zaprzestania lub 
ograniczenia działalności związanej z 
paliwami kopalnymi do 2050 r. i w 
ramach czasowych zgodnych z celem 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie 
z przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

1.2. Wskazanie terytoriów, sektorów, 
społeczności i grup osób je 
zamieszkujących, które najbardziej 
potrzebują odpowiedniego wsparcia, aby 
przekształcić wyzwanie w szanse dla tych 
osób, oraz uzasadnienie tego wyboru za 
pomocą odpowiednich szacunków 
dotyczących wpływu na gospodarkę i 
zatrudnienie opartych na informacjach 
zawartych w sekcji 1.1

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych 
z transformacją w przypadku każdego ze 

2. Ocena wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją w przypadku 
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wskazanych terytoriów każdego ze wskazanych terytoriów

Poprawka 78

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.1. Ocena wyzwań i możliwości 
gospodarczych, społecznych, sektorowych 
i terytorialnych związanych z przejściem 
na opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– upadające sektory oraz sektory, w 
których spodziewany jest upadek zgodnie z 
nadrzędnymi celami Europejskiego 
Zielonego Ładu, w przypadku których 
spodziewane jest zaprzestanie lub znaczne 
ograniczenie działalności w związku z 
transformacją, w tym odpowiedni 
harmonogram;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– szacunki dotyczące utraty miejsc 
pracy oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, z uwzględnieniem 

– szacunki dotyczące utraty miejsc 
pracy oraz potrzeb w zakresie 
przekwalifikowania, umiejętności i 
szkoleń oraz rodzaje planowanego 
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prognoz zapotrzebowania na umiejętności; wsparcia i polityki, z uwzględnieniem 
prognoz zapotrzebowania na umiejętności 
w poszczególnych sektorach i branżach w 
celu dostosowania się do wymaganych 
zmian;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– potencjał dywersyfikacji 
gospodarczej i możliwości rozwoju.

– potencjał dywersyfikacji 
gospodarczej i możliwości rozwoju dla 
terytoriów i ich mieszkańców w innych 
potencjalnych istniejących lub nowych 
zrównoważonych sektorach i 
przedsiębiorstwach;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. c) – tabela – akapit 
2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekiwany wpływ na poszczególne 
kategorie miejscowej ludności ze względu 
na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu opartej 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, neutralnej 
klimatycznie gospodarki o obiegu 
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zamkniętym

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Rozwój musi odpowiadać na 
wyzwania związane z transformacją; 

– Rozwój musi odpowiadać na 
wyzwania i możliwości związane z 
transformacją;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST.

– Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST, w tym w odniesieniu do 
wszystkich mieszkańców odnośnych 
regionów.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 2 
a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cele i rezultaty, których 
osiągnięcie jest spodziewane w 
odniesieniu do lokalnej gospodarki.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e) – tabela – tiret 3



PE650.398v02-00 54/61 AD\1208253PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Inne regionalne lub krajowe plany 
rozwoju.

– Inne regionalne, krajowe, 
terytorialne, międzyregionalne lub 
transgraniczne strategie i plany, inne 
fundusze unijne, takie jak [EFS+], EFRR 
i EFG, krajowe plany w dziedzinie energii 
i klimatu oraz powiązane strategie unijne 
(Europejski Zielony Ład i Europejski filar 
praw socjalnych), a także cele ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.3 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e) – tabela – tiret 3a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Szczegółowy wykaz poszczególnych 
partnerów i zainteresowanych stron, z 
którymi przeprowadzono konsultacje, 
reprezentujących osoby mieszkające na 
danym terytorium;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 
transformacji klimatycznej

– rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w towarzyszenie 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
neutralności emisyjnej i aktywne 
wspieranie jej.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) – tabela – akapit 
1 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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

– 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, 
trwałych i godnych miejsc pracy, lub gdy 
istnieje pilna potrzeba przekwalifikowania 
pracowników, w tym osób poszukujących 
pracy, a inne finansowanie nie jest 
dostępne.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i) – tabela – akapit 
1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na opartą na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 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 
spełnieniu warunku, że operacje te są 
konieczne ze względu na dostosowanie, 
przekształcenie lub utratę odnośnych 
miejsc pracy oraz ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój społeczny.
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j) – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji), innymi 
instrumentami finansowymi (Fundusz 
Modernizacyjny Unijnego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji) oraz innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych

– synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji), innymi 
instrumentami finansowymi (Fundusz 
Modernizacyjny Unijnego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji) oraz innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych i 
koniecznemu wspieraniu mieszkańców 
odnośnych regionów, w szczególności 
pracowników, w tym osób poszukujących 
pracy;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j) – tabela – tiret 1a 
(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opis roli, jakiej oczekuje się od 
administracji publicznej i agencji 
publicznych w zakresie wspierania 
realizacji planów.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zasady dotyczące zaangażowania – Zasady dotyczące aktywnego 
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partnerów w przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji;

udziału partnerów, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania w sprawie 
partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014), w tym organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych i 
innych kluczowych przedstawicieli i 
zainteresowanych stron reprezentujących 
mieszkańców odnośnych regionów, w 
szczególności pracowników i osoby 
poszukujące pracy, w przygotowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, w tym w decydowaniu, które 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
mają być zaangażowane, w jaki sposób 
mają być prowadzone konsultacje z 
przedstawicielami społeczności i jak 
aktywnie angażować ich w proces 
programowania. Konsultacje i 
zaangażowanie powinny mieć miejsce 
przed opracowaniem dokumentów 
programowych, w trakcie ich 
opracowywania i po jego zakończeniu;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wynik konsultacji publicznych. – Wynik konsultacji publicznych 
zgodnie z europejskim kodeksem 
postępowania w sprawie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014) oraz opis sposobu 
przeprowadzenia konsultacji i sposobu, w 
jaki wynik tych konsultacji został wzięty 
pod uwagę w planie.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny, w tym wskaźniki 
służące ocenie, czy plan jest w stanie 
zapewnić osiągnięcie jego celów

– Planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny, w tym wskaźniki 
służące ocenie, czy plan jest w stanie 
zapewnić osiągnięcie jego celów, 
stopniowe wycofywanie działalności 
związanych z paliwami kopalnymi w 
odnośnych regionach, liczba nowych, 
trwałych i godnych miejsc pracy oraz 
możliwe do stworzenia szanse w dziedzinie 
zatrudnienia i spodziewane wyniki 
społeczne, takie jak zmniejszenie 
skrajnego ubóstwa.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
sprawie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014)

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – kolumna 1 – po „RCO 209” (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku regionu NUTS 3 
realizującego plany sprawiedliwej 
transformacji, regionalny rozwój 
społeczny;
RCO 301 – inwestycje w 
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mikrofinansowanie, finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych oraz 
gospodarkę społeczną;
RCO 302 – placówki kształcenia i 
szkolenia;
RCO 303 – inwestycje w energooszczędne 
mieszkania socjalne, które przyczyniają 
się do zwalczania ubóstwa 
energetycznego, i rozwiązania zgodne z 
zasadą „po pierwsze mieszkanie” dla osób 
zagrożonych bezdomnością lub jej 
doświadczających;
RCO 304 – wysokiej jakości, 
zrównoważona i przystępna cenowo 
infrastruktura socjalna i ochrony zdrowia 
oraz usługi opieki zdrowotnej i 
innowacyjne rozwiązania w zakresie 
zdrowia, w tym usługi zdrowotne i nowe 
modele opieki;
RCO 305 – innowacje społeczne, w tym 
innowacyjne rozwiązania i programy 
społeczne mające na celu promowanie 
rezultatów i zmian społecznych w 
poszczególnych dziedzinach;
RCO 306 – działalność kulturalna i 
związana z dziedzictwem kulturowym o 
celu społecznym;
RCO 307 – infrastruktura dla 
społeczności lokalnych, taka jak ośrodki 
społecznościowe i wolontariackie;
RCO 308 – włączanie społeczne osób 
niepełnosprawnych i poprawa dostępności 
dla takich osób.
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