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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

30 lat od momentu, gdy Europa Środkowo-Wschodnia rozpoczęła niezwykle głęboką 
transformację wiodącą od komunizmu i gospodarki centralnie planowanej do demokracji i 
wolnego rynku, Unia Europejska inicjuje planowane na okres 30 lat przemiany o 
porównywalnej skali i ambicji, by stać się pierwszą na świecie gospodarką neutralną dla 
klimatu. Podobnie do transformacji, która miała miejsce po 1989 r., Europejski Zielony Ład 
zapoczątkowuje przemiany systemowe, które nie tylko odmienią sposób produkcji, konsumpcji 
i życia, lecz także Europę jako taką oraz będą inspiracją dla innych. 

Z naszych trudnych doświadczeń związanych z transformacją po 1989 r. wynika, że przejście 
na czystą energię będzie skuteczne i nieodwracalne tylko wtedy, gdy naprawdę nikt nie zostanie 
pominięty: żaden obywatel, żaden region, żadne państwo członkowskie. Chodzi o europejską 
solidarność, o wytrwanie w naszych ambicjach przez dziesięciolecia niezależnie od cykli 
politycznych czy gospodarczych, o trwały dobrobyt wszystkich Europejczyków. Temu 
ostatecznie ma służyć Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

Wkraczamy na tę drogę wielkich przemian zjednoczeni wspólną ambicją, lecz startujemy z 
różnych punktów. Oznacza to, że czekające nas wyzwania różnią się zakresem i skalą w 
poszczególnych regionach i państwach członkowskich UE. FST musi być naszym głównym 
narzędziem służącym zapewnieniu stopniowego, lecz skutecznego niwelowania tych różnic, 
dzięki czemu UE odniesie sukces jako całość, a na przemianach należycie skorzystają wszyscy 
Europejczycy.

Sprawozdawca żywi przekonanie, że sercem Europejskiego Zielonego Ładu jest transformacja 
energetyki, a największe wyzwania stoją przed regionami o wysokich poziomach wydobycia 
stałych paliw kopalnych. To tym regionom grozi największa bezpośrednia utrata miejsc pracy, 
a zamykanie kopalń węgla stanowi tam zagrożenie dla całego łańcucha dostaw; to tam 
inwestowanie w nowy, czysty przemysł – często na zapadających się terenach – będzie 
szczególnie trudne; to tam szczególnie kultywuje się tradycję ciężkiej pracy, co należy doceniać 
i wspierać. Jeżeli obywatele w tych regionach, zwłaszcza młodzi, pozostaną bez pomocy, stracą 
nie tylko poczucie mocy sprawczej, lecz także wiarę w Unię Europejską jako wspólnotę, która 
może zaoferować im stabilną przyszłość.

FST nie wypłynie na nieznane wody. Komisja ITRE przyczyniła się do opracowania ram jego 
działania. W 2017 r., wspólnie z wiceprzewodniczącym ds. unii energetycznej oraz komisarzem 
ds. polityki klimatycznej i energetycznej, stworzyliśmy unijną platformę dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby wspierać transformację energetyczną i złagodzić jej 
skutki społeczne, przy czym finansowanie w ramach propozycji projektów pilotażowych 
wspieranych przez komisję ITRE trwać będzie do 2021 r. W ten sposób udzielono 
bezzwrotnego wsparcia technicznego samorządom lokalnym w tych regionach. W ramach 
działań następczych komisja ITRE, z inicjatywy swojego przewodniczącego, poparła wniosek 
dotyczący utworzenia w kolejnych WRF specjalnego funduszu na rzecz regionów górniczych 
w okresie transformacji. 

Wysiłki te doprowadziły do utworzenia FST. Obecnie, kiedy UE wprowadza wszystkie 
kluczowe elementy, które powinny pozwolić nam na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., FST jest tym bardziej ważny i pilny. Stał się on faktycznie niezbędnym elementem 
sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu. 
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Sprawozdawca jest zdania, że:

1) Aby UE osiągnęła neutralność klimatyczną, potrzebne będą bezprecedensowe inwestycje. 
Muszą im systemowo towarzyszyć odpowiednie środki zapewniające utrzymanie 
efektywności ekonomicznej, a także bezpieczeństwa energetycznego i przystępnych cen 
energii, w ramach sprawiedliwej i społecznie akceptowalnej transformacji. Te dwa 
elementy – inwestycje i środki solidarnościowe – mają zasadnicze znaczenie dla 
umożliwienia osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym 
zwiększeniu naszej globalnej konkurencyjności, wiodącej pozycji w przemyśle, wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu naszych społeczeństw.

2) FST jest nieodzownym elementem takich przemian. Z uwagi na skalę tej transformacji 
zasoby FST muszą odpowiadać jego zakresowi. W tym celu należy znacznie zwiększyć 
jego budżet i oprzeć go na nowych zasobach, które uzupełniałyby, a nie zastępowały unijną 
politykę, narzędzia i fundusze na rzecz spójności czy poszczególnych sektorów. Ponadto 
należy zachować dla niego odrębną linię budżetową w kolejnych WRF co najmniej do 
2050 r.

3) Zważywszy na cel postawiony przed FST, 80 % jego budżetu powinno trafić do regionów 
górniczych, ponieważ stoją one w obliczu największych wyzwań systemowych 
wynikających z transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

4) Fundamentalne znaczenie ma ścisła i bezpośrednia współpraca z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, które najlepiej nadają się do tego, by pomagać w kierowaniu wsparcia tam, gdzie 
będzie ono najbardziej skuteczne w regionach docelowych. Zważywszy, że FST 
koncentruje się na regionach mierzących się z największymi wyzwaniami wynikającymi z 
przemian, w tym ze spodziewanym znacznym spadkiem dochodów samorządów, 
kwalifikujące się projekty powinny móc korzystać ze wsparcia w wysokości do 75 % 
odnośnych kosztów.

5) Jeśli chodzi o zakres wsparcia w ramach FST, wykaz kwalifikujących się działań musi 
lepiej odzwierciedlać potrzebę:

– rewitalizacji byłych kopalni i elektrowni;

– walki z zanieczyszczeniem powietrza i ubóstwem energetycznym, a także zapewnienia 
szybkiej redukcji emisji przed odejście od węgla, w czym kluczową rolę odgrywają 
inwestycje w gaz ziemny i systemy ciepłownicze;

– inwestycji w odnawialne źródła energii;

– inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwa, w tym regionalne i lokalne 
przedsiębiorstwa publiczne, MŚP i start-upy;

– inwestycji w ekologiczną mobilność miejską i paliwa alternatywne;

– inwestycji w srebrną gospodarkę i innowacje społeczne.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, 
w kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego, w szczególności 
celu zakładającego ograniczenie wzrostu 
temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej 
poziomu z epoki przedindustrialnej, 
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 wyzwań gospodarczych i 
społecznych związanych z transformacją 
energetyczną w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
w ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 11 COM(2019) 640 final z 11 grudnia 
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12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14 stycznia 2020 r.

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 konkurencyjną i 
odporną 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. W styczniu 
2020 r. Parlament Europejski wezwał do 
podjęcia pilnych działań w reakcji na 
zmiany klimatu i wyzwania związane ze 
środowiskiem oraz poparł zobowiązanie 
dotyczące przekształcenia Unii 
w zdrowsze, zrównoważone, uczciwe, 
sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo 
o zerowym poziomie emisji gazów 
cieplarnianych netto. W dniu 17 kwietnia 
2020 r. Parlament podkreślił ponadto, że 
cel dotyczący neutralności klimatycznej 
powinien kształtować działania polityki na 
rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej 
skutków oraz że Zielony Ład powinien 
stanowić rdzeń działań mających na celu 
ożywienie i odbudowę gospodarki unijnej. 
Będzie to wymagało znacznych inwestycji 
i w związku z tym wymaga znacznych 
dodatkowych środków z budżetu Unii. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu, 
degradacją środowiska i ubóstwem 
energetycznym przyniesie wszystkim 
korzyści w długim okresie, a w średnim i 
długim okresie stworzy nowe możliwości 
i wyzwania, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
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dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
energetycznej będą większe w przypadku 
tych regionów, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na stałych 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. 
Taki brak równowagi powinien znaleźć 
odzwierciedlenie w sprawiedliwej alokacji 
zasobów Funduszu dla państw 
członkowskich i regionów najbardziej 
dotkniętych transformacją, które 
wymagają odpowiedniego wsparcia 
finansowego dla zapewnienia rzeczywistej 
sprawiedliwej transformacji, aby uniknąć 
negatywnego wpływu społeczno-
gospodarczego na przemysł i 
pracowników. Alokacja środków z 
Funduszu powinna uwzględniać te 
terytoria, które już podjęły działania na 
rzecz transformacji, ale nadal mierzą się z 
poważnymi wyzwaniami.

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 

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, inkluzywna, 
społecznie odpowiedzialna, a także 
akceptowalna dla wszystkich, tak by 
zapobiec oporowi społecznemu wobec 
polityki klimatycznej ze strony 
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transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

społeczności najbardziej dotkniętych jej 
negatywnymi skutkami. 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, w tym tworzenia 
odpowiednich warunków umożliwiających 
eliminację ubóstwa energetycznego. 
Transformacja będzie wymagać 
znacznych środków finansowych, a zatem 
ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii w celu zagwarantowania, że nikt nie 
zostanie pozostawiony samemu sobie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Cel Europejskiego Zielonego Ładu 
przewidujący, że do 2050 r. Unia 
Europejska ma stać się pierwszym 
kontynentem neutralnym dla klimatu, 
wymaga gruntownej transformacji 
naszego systemu energetycznego. Unia 
energetyczna jest głównym instrumentem 
politycznym służącym przeprowadzeniu tej 
transformacji, która ma na celu 
zapewnienie bezpiecznej, zrównoważonej, 
konkurencyjnej i niedrogiej energii 
wszystkim konsumentom, gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom w UE. Do 
osiągnięcia tego celu konieczna jest 
gruntowna transformacja unijnego 
systemu energetycznego, a także działania 
gwarantujące, że nikt nie zostanie 
pozostawiony samemu sobie. Trzy filary 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
powinny odnosić się do następujących 
pięciu wymiarów strategii na rzecz unii 
energetycznej: „bezpieczeństwo 
energetyczne, solidarność i zaufanie” z 
myślą o zróżnicowaniu europejskich 
źródeł energii oraz lepszym, 
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wydajniejszym wykorzystywaniu energii 
wytwarzanej w Unii; „w pełni 
zintegrowany wewnętrzny rynek energii” 
w celu promowania połączeń wzajemnych 
umożliwiających swobodny przepływ 
energii w całej Unii, aby umożliwić 
dostawcom energii swobodną konkurencję 
i zapewnić jak najkorzystniejsze ceny 
energii; „efektywność energetyczna 
przede wszystkim”, gdyż ograniczenie 
zużycia energii skutkuje zmniejszeniem 
zanieczyszczenia i ochroną krajowych 
źródeł energii oraz zmniejsza 
zapotrzebowanie Unii na import energii; 
„dekarbonizacja gospodarki” – czwarty z 
wymiarów dotyczy zachęcania do 
inwestycji prywatnych w nową 
infrastrukturę i technologie; „badania, 
innowacje i konkurencyjność” z myślą o 
wspieraniu przełomów w dziedzinie 
technologii niskoemisyjnych przez 
koordynację badań i pomoc w 
finansowaniu projektów w partnerstwie z 
sektorem prywatnym.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien pomóc w przeprowadzeniu 
transformacji energetycznej i w 
dostosowaniu się do niej oraz 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 do 2050 r. poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych, gospodarczych i 
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klimatycznych na szczeblu regionalnym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności i odnosi się do polityki 
unii energetycznej. Celem FST jest 
zapewnienie solidarności europejskiej 
poprzez wspieranie działań 
ukierunkowanych na przeprowadzenie 
sprawiedliwej, sprawnej i skutecznej 
transformacji energetycznej ku 
gospodarce neutralnej dla klimatu oraz 
łagodzenie negatywnych skutków tej 
transformacji poprzez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów, 
społeczności i pracowników, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu globalnej 
konkurencyjności Unii i jej wiodącej 
pozycji w przemyśle, a także wzrostu i 
dobrobytu. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do sprawiedliwej 
transformacji energetycznej i złagodzenia 
skutków transformacji poprzez 
finansowanie inwestycji w przystępną 
cenowo czystą energię oraz działania 
zrównoważone społecznie, które mogą 
prowadzić do dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczyć niekorzystny wpływ na 
zatrudnienie przez promowanie nowych 
możliwości zatrudnienia na tych 
terytoriach.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 
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wskazany razem z tymi celami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Z uwagi na znaczenie wdrożenia 
pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, który ma kluczowe 
znaczenie w przejściu Unii Europejskiej 
na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz 
w ukończeniu budowy unii energetycznej, 
FST powinien odegrać istotną rolę w 
przekształceniu byłych kopalń w obiekty 
do wytwarzania energii odnawialnej. 
Może to zmniejszyć koszty likwidacji, 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
oraz zapewnić wartość gospodarczą i 
miejsca pracy społecznościom na terenach 
pogórniczych. Opracowaniu takich 
projektów sprzyja istnienie infrastruktury 
i szeroko dostępnych gruntów. 
Rozwiązania należy ukierunkować 
indywidualnie w zależności od przypadku, 
aby zapewnić ich adekwatność do 
warunków lokalnych. Do określenia 
najbardziej zrównoważonych zastosowań i 
osiągnięcia jak największego rozwoju 
społeczno-gospodarczego niezbędna jest 
ścisła współpraca między 
przedsiębiorstwami, organami 
regulacyjnymi, inwestorami, planistami 
przestrzennymi i społecznościami 
lokalnymi. FST nie powinien pogłębiać 
istniejących nierówności między 
państwami członkowskimi ani osłabiać 
jednolitego rynku.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego z myślą o 
ograniczeniu wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu z epoki 
przedindustrialnej, zobowiązaniem do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki oraz 
zagwarantowanie, że nikt nie zostanie 
pozostawiony samemu sobie, przez 
ułatwianie transformacji energetycznej w 
regionach najbardziej dotkniętych jej 
negatywnymi skutkami. 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 dobrowolnie 
przesuwane z EFRR i EFS+ powinny 
wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego 
celu.

Poprawka 9

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 być znaczne 
i zgodne z jego ambitnym celem. 
Zapewnienie środków dla FST nie 
powinno w żadnym wypadku prowadzić do 
cięć środków finansowych objętych 
rozporządzeniem (UE) ../.. [nowe RWP] 
lub Europejskim Funduszem Rolnym na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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(EFRROW) ani do przesunięć tych 
środków. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość podjęcia decyzji o 
uzupełnieniu alokacji w ramach FST 
środkami przeniesionymi z EFRR i EFS+ 
zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu wymaga poważnych inwestycji 
i jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Będzie ono szczególnie trudne w 
przypadku państw członkowskich, których 
gospodarki opierają się lub do niedawna 
opierały się w dużej mierze na stałych 
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. Podział środków 
finansowych z FST powinien 
odzwierciedlać punkt wyjścia państw 
członkowskich w procesie transformacji 
energetycznej i zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
w dotkniętych regionach, koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
osiągnięcia przez UE neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przejście na neutralność 
klimatyczną stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. W szczególności 
przekształcenie dawnych obiektów 
górniczych w obiekty do wytwarzania 
energii odnawialnej i budowa 
infrastruktury energii odnawialnej na 
tych terenach lub na obszarach sąsiednich 
może zapewnić społecznościom 
pogórniczym zielone miejsca pracy. 
Przejście z regionalnych gospodarek i 
systemów energetycznych opartych na 
węglu na energię ze źródeł odnawialnych 
może umożliwić społecznościom lokalnym 
aktywne uczestnictwo w transformacji 
energetycznej i wzięcie za nią 
odpowiedzialności, a także przejście z 
modelu jedno- do wielobranżowego. 
Przekształceniu regionów węglowych w 
centra produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych sprzyja istnienie 
infrastruktury i szeroko dostępnych 
gruntów oraz wyszkolonego personelu. 
Ponadto taka restrukturyzacja może 
przyczynić się do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i 
odporności w oparciu o model 
zdecentralizowanego systemu 
energetycznego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji środki 
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w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. 
Wszelkie zasoby dodatkowe należy 
wykorzystać tak, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy].

Poprawka 13

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 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem celów i 
prawodawstwa Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowisk – w tym unijnych 
celów energetycznych i klimatycznych na 
rok 2030, zakładających ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, poprawę 
efektywności energetycznej i korzystanie z 
energii ze źródeł odnawialnych – oraz, w 
stosownych przypadkach, kryteriów 
określonych w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
rozstrzygnięcia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym. Wykaz 
inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki, są technologicznie wykonalne 
i zrównoważone w długim okresie, 
z uwzględnieniem wszystkich celów 
Zielonego Ładu. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do stopniowego 
przejścia na innowacyjną, konkurencyjną, 
odporną, neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów o wysokim poziomie emisji CO2, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
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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 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 
prowadzonym we współpracy z partnerami 
społecznymi i w rozsądnych ramach 
czasowych. W celu transformacji tych 
sektorów wsparcie powinno promować 
działalność energooszczędną i 
niskoemisyjną poprzez wdrażanie nowych 
technologii, odnawialnych źródeł energii i 
inwestycji w rozwój infrastruktury i 
technologii na potrzeby przystępnej 
cenowo czystej energii, a także nowych 
procesów lub produktów. Ponadto należy 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw dzięki 
innowacjom technicznym, w tym 
wprowadzaniu wodoru, zwłaszcza 
ekologicznego wodoru, który może stać się 
jednym z głównych nośników energii w 
XXI wieku. Taka działalność powinna 
prowadzić do znacznej redukcji emisji w 
całym cyklu eksploatacyjnym w systemie 
energetycznym danego terytorium i być 
zgodna z  celami UE w dziedzinie klimatu 
i energii do 2030 r. i dążeniem do 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zrównoważonego zatrudnienia w zawodach 
wymagających wysokich kwalifikacji, 
zapobieganiu degradacji środowiska, 
zapewnieniu niezawodności systemu 
energetycznego oraz podwyższeniu 
wytrzymałości systemów energetycznych 
opartych na stosowaniu zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” i głównie na odnawialnych 
źródłach energii, w tym poprzez elastyczne 
technologie równoważenia i rozwiązania 
dotyczące magazynowania. Szczególną 
uwagę należy również poświęcić 
działaniom stymulującym innowacje 
i badania w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii poprzez 
wzmocnienie synergii z programem 
„Horyzont Europa”, a także w dziedzinie 
cyfryzacji, łączności i inteligentnej 
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mobilności, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na konkurencyjną, 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

__________________ __________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
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, Rady, 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 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im – 
dzięki zapewnieniu koniecznych 
kwalifikacji – dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy. Należy odpowiednio 
uwzględniać umiejętności i kwalifikacje 
spójne z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na 
zmianę kwalifikacji w zależności od 
potrzeb regionalnego rynku pracy, 
zwłaszcza na przekwalifikowanie w 
miejscu pracy lub połączenie pracy w 
niepełnym wymiarze czasu z 
przekwalifikowaniem w niepełnym 
wymiarze czasu. Przejście na system 
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czystej energii oparty na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii i na 
efektywności energetycznej oferuje 
znaczny potencjał w zakresie tworzenia 
miejsc pracy na terytoriach zależnych od 
paliw kopalnych. Działania kierowane do 
pracowników i osób poszukujących pracy 
powinny należycie uwzględniać aspekt 
płci.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację i 
modernizację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji 
energetycznej, 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 trwałości oraz jakości 
zatrudnienia. W przypadku przedsiębiorstw 
innych niż MŚP inwestycje produkcyjne 
należy wspierać, gdy przyczyniają się one 
do przejścia na ekologiczne źródła energii 
bądź do ich wdrażania lub przyczyniają 
się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej bądź ułatwiają ograniczenie 
utraty miejsc pracy wskutek transformacji 
poprzez stworzenie lub ochronę znacznej 
liczby miejsc pracy i gdy nie prowadzą one 
do przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa 
odpowiednie poziomy odniesienia 
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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.

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. Inwestycje w 
zakłady przemysłowe objęte unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji nie powinny być ukierunkowane w 
taki sposób, aby przyczyniały się do 
zwiększenia zysków już wygenerowanych 
dzięki handlowi uprawnieniami do emisji. 
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.

__________________ __________________
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 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby osiągnąć cele FST, Komisja 
powinna rozważyć wprowadzenie zmian w 
wytycznych dotyczących pomocy na 
ochronę środowiska i cele związane z 
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energią („wytycznych EEAG”), 
niezbędnych do ułatwienia inwestycji 
prywatnych i skutecznego wdrożenia FST. 
Potrzebne są solidne ramy pomocy 
państwa, aby zapobiec sytuacji, w której 
jakakolwiek pomoc na dekarbonizację 
prowadziłaby do nadmiernych zakłóceń 
na rynku wewnętrznym. Przegląd 
wytycznych EEAG musi wpisywać się w 
Zielony Ład, zwłaszcza poprzez 
uwzględnienie ostatnich i nowych zmian 
regulacyjnych, postępu i możliwości 
technologicznych oraz przemian 
rynkowych w sektorze energetycznym. 
Planowany przegląd wytycznych EEAG 
powinien umożliwić krajowe wsparcie 
zmian strukturalnych spowodowanych 
stopniowym wycofaniem węgla zgodnie z 
tymi samymi warunkami, co FST. 
Dokonując przeglądu wytycznych, należy 
zatem również odpowiednio uwzględnić 
problemy związane ze zmianami 
strukturalnymi w odpowiednich 
regionach, aby zapewnić im wystarczającą 
elastyczność w realizacji projektów w 
sposób korzystny pod względem 
społecznym i ekonomicznym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Wspieranie z FST inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
innych niż MŚP nie powinno ograniczać 
się do obszarów kwalifikujących się do 
pomocy państwa zgodnie z 
obowiązującymi zasadami pomocy 
państwa na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 
TFUE. Zasady pomocy państwa powinny 
natomiast umożliwiać wszystkim 
regionom otrzymującym pomoc z FST 
skuteczne przeciwdziałanie ryzyku utraty 
miejsc pracy na wczesnym etapie. Należy 
to zapewnić również przez odpowiednie 
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dostosowanie rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/20141a.
__________________
1a Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Obszary najbardziej dotknięte 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu powinny mieć jak 
najwcześniej możliwość aktywnego 
przeciwdziałania powiązanym zmianom 
strukturalnym. Wymaga to zmiany prawa 
o pomocy państwa, np. w drodze nowych 
wytycznych Komisji na podstawie art. 107 
ust. 3 lit. b) lub c) TFUE, w celu 
zapewnienia, by pomoc była dopuszczalna 
na podstawie obowiązujących zasad 
niezależnie od statusu regionów objętych 
pomocą.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Wszystkie inwestycje powinny być 
zgodne z zasadami „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i 
„zanieczyszczający płaci”. W związku z 
tym aby FST nie był wykorzystywany do 
pokrywania kosztów zaradzania szkodom 
w środowisku, które są objęte 
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odpowiedzialnością za środowisko 
ponoszoną przez przedsiębiorstwo, a także 
aby nie zakłócać zachęt służących 
ograniczeniu zanieczyszczeń i innych 
skutków środowiskowych, wsparcie 
inwestycji związanych z regeneracją 
i dekontaminacją terenów, renaturalizacją 
ekosystemów oraz projektami 
zmieniającymi ich przeznaczenie powinno 
być stosowane tylko wtedy, gdy żadnego 
przedsiębiorstwa nie można zgodnie 
z prawem zobowiązać do sfinansowania 
takich działań, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną 
w art. 191 TFUE.

Poprawka 20

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 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 z 
wykorzystaniem dodatkowych zasobów. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość postanowienia o uzupełnieniu 
zasobów FST dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+, na które należy w tym celu 
przeznaczyć dodatkowe zasoby. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 21

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 wdrożenia na 
danym terytorium procesu sprawiedliwej 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem, 
przy wsparciu Komisji, przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi organami 
regionalnymi i lokalnymi danych 
terytoriów (co najmniej na poziomach 
NUTS 2 i 3), przedstawicielami przemysłu 
i związków zawodowych, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i wszelkimi 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami – terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu oraz zawierające informacje o 
ich wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie. 
W tym celu Komisja powinna ustanowić 
platformę sprawiedliwej transformacji, 
opierając się na doświadczeniu i sukcesie 
istniejącej platformy dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń 
i najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, po 
konsultacji z zaangażowanymi 
podmiotami, należy wskazać terytoria 
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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.

najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, na których to terytoriach 
powinno koncentrować się wsparcie FST, 
oraz opisać konkretne działania, jakie 
należy podjąć, aby osiągnąć cele 
energetyczne i klimatyczne Unii na rok 
2030 oraz neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją stałych paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, zachowując istniejące i 
rozwijając nowe możliwości zatrudnienia 
w celu uniknięcia wykluczenia 
społecznego na terytoriach dotkniętych 
skutkami transformacji. 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, 
w tym stopy bezrobocia, tendencje 
wyludniania i wcześniejsze działania na 
rzecz restrukturyzacji lub transformacji, 
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 realizację 
celów energetycznych i klimatycznych 
Unii na dok 2030 oraz przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu, w miarę 
możliwości w synergii z innymi 
właściwymi unijnymi i krajowymi 
systemami i programami finansowania, a 
także z innymi priorytetami politycznymi 
Unii. 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.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających poważnych wyzwań 
gospodarczych, energetycznych 
i społecznych 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. 
Należy zapewnić spójność z innymi 
strategiami politycznymi, w szczególności 
z polityką przemysłową i przepisami 
dotyczącymi zamówień publicznych, w 
celu zagwarantowania równych 
warunków działania umożliwiających 
przemysłowi unijnemu, w tym MŚP, 
produkcję zrównoważonych towarów i 
usług zgodnie z Zielonym Ładem i 
zapewnienie miejsc pracy. 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 24

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

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

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze, energetyczne i środowiskowe 
związane ze specyfiką państw 
członkowskich związaną z procesem 
transformacji energetycznej w kierunku 
realizacji celów energetycznych i 
klimatycznych Unii na rok 2030 oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r., a mianowicie 
tym regionom, które ze względu na obecną 
lub niedawną dużą zależność od stałych 
paliw kopalnych, takich jak węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, torf i łupek 
naftowy, lub na wysokoemisyjną 
działalność przemysłową, stoją w obliczu 
poważnych przemian strukturalnych.

Poprawka 25

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 pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
przeprowadzenie solidarnej, skutecznej i 
zrównoważonej środowiskowo 
transformacji energetycznej w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, z 
uwzględnieniem opracowania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji, aby zapewnić stabilność 
pracownikom, sektorowi energetycznemu, 
przemysłowi, inwestorom i 
społecznościom, a także umożliwienie 
regionom, podmiotom gospodarczym 
i obywatelom sprawiedliwych i równych 
szans na zaradzenia skutkom społecznym, 
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gospodarczym, skutkom związanym z 
bezpieczeństwem energetycznym i 
ubóstwem energetycznym oraz skutkom 
środowiskowym transformacji 
energetycznej.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierane z FST są zgodne z 
porozumieniem paryskim, celami 
energetycznymi i klimatycznymi Unii na 
lata 2030 i 2050 oraz zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym. FST w 
szczególności wspiera działania mające na 
celu pełne osiągnięcie znacznego 
potencjału tworzenia miejsc pracy w 
ramach tej transformacji w sektorach 
dotkniętych jej skutkami.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które poparły cel zakładający osiągnięcie 
gospodarki neutralnej klimatycznie do 
2050 r. i wykazały swoje zaangażowanie w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu, w szczególności w tych 
regionach, gdzie ze względu na wagę 
wyzwań związanych z transformacją 
energetyczną wsparcie finansowe Unii jest 
najbardziej potrzebne. Zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia środki FST należy 
przeznaczyć głównie dla regionów 
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górniczych wymienionych w załączniku 
do zakresu zadań platformy regionów 
górniczych i wysokoemisyjnych (platformy 
dla regionów górniczych w okresie 
transformacji), aby zająć się skutkami 
społecznymi, gospodarczymi, w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego i 
środowiskowymi ich transformacji 
energetycznej.

Poprawka 28

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 co najmniej 44 073 459 000 
EUR w cenach bieżących i nie mogą 
pochodzić z przesunięć środków z 
funduszy objętych rozporządzeniem (UE) 
[nowe RWP], w szczególności z funduszy 
takich jak Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS+) lub 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Ta kwota może zostać 
zwiększona, w zależności od przypadku, 
o dodatkowe zasoby przydzielone 
w budżecie Unii oraz o inne zasoby 
zgodnie z podstawowym aktem prawnym.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Poprawka 33
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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 
produkcyjne w MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, w 
spółdzielnie, obywatelskie społeczności 
energetyczne i organizacje trzeciego 
sektora, a także w regionalne i lokalne 
przedsiębiorstwa będące własnością 
publiczną, prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej, a także przyczyniające się 
do tworzenia nowych miejsc pracy 
wysokiej jakości;

Poprawka 34

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, zwłaszcza MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej 
i przyczyniające się do tworzenia nowych 
miejsc pracy, w tym świadczenie 
odpowiednich usług biznesowych i 
konsultingowych;

Poprawka 35

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 trwałe działania 
badawcze i innowacyjne, obejmujące 
badania w dziedzinie energetyki, w tym 
prowadzone ośrodkach badawczych i na 
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uniwersytetach, oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

Poprawka 36

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, infrastruktur i usług 
zapewniających przystępny cenowo, 
zabezpieczony, zrównoważony, bezpieczny 
i elastyczny system czystej energii, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i rozwiązania w 
zakresie magazynowania;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w aktywa, 
infrastrukturę i technologie związane z 
energią odnawialną, w tym rozwiązania w 
zakresie magazynowania, wsparcie dla 
samodzielnego wytwarzania, jak również 
rozwój i przestawienie systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych na energię 
odnawialną;

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) inwestycje w renowację 
energetyczną budynków wpisujące się w 
zaproponowaną przez Komisję przyszłą 
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inicjatywą „fala renowacji”, z 
uwzględnieniem podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji pracowników w tej dziedzinie;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inwestycje w transgraniczne 
połączenia elektroenergetyczne z myślą o 
osiągnięciu docelowego poziomu 15 % 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych do 2030 r.;

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) inwestycje w efektywne systemy 
ciepłownicze w rozumieniu art. 2 pkt 41) 
dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) inwestycje w rozwój technologii i 
infrastruktury na potrzeby przystępnej 
cenowo, czystej i inteligentnej mobilności, 
w tym infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych i zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej, 
ułatwiające rozwój gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, przyczyniające się 
do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych w transporcie oraz do 
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dywersyfikacji rozwiązań w zakresie 
mobilności, w tym inwestycje w 
alternatywne paliwa transportowe, które 
przyspieszają przejście na mobilność 
bezemisyjną;

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) inwestycje w walkę z ubóstwem 
energetycznym i zanieczyszczeniem 
powietrza, w szczególności przez 
zastąpienie indywidualnych rozwiązań 
grzewczych opartych na węglu, a także 
zwiększenie efektywności energetycznej w 
najbardziej dotkniętych regionach;

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym inwestycje w sieci o bardzo 
dużej przepustowości i technologię 5G, 
inteligentne rozwiązania energetyczne 
oraz powiązaną infrastrukturę i 
technologie, a także inwestycje 
ułatwiające przejście na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i neutralność 
klimatyczną, w tym z wykorzystaniem 
technologii i danych cyfrowych w 
rolnictwie, leśnictwie i przemyśle 
spożywczym;

Poprawka 44

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

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

f) inwestycje w regenerację, 
rewitalizację środowiskową, dostępność 
transportu oraz renowację byłych kopalń i 
elektrowni oraz terenów i obiektów 
poprzemysłowych, renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym inwestycje w 
infrastrukturę ekologiczną na obszarach 
pogórniczych, a także zalesianie dawnych 
terenów górniczych;

Poprawka 45

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 we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling i inne sposoby odzysku, w tym 
odzysk energii;

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w srebrną gospodarkę, 
innowacje społeczne oraz infrastrukturę 
społeczną w celu wspierania dostępu do 
rynku pracy, włączenia społecznego i 
aktywnego starzenia się w dobrym 
zdrowiu;

Poprawka 47
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, osób samozatrudnionych i 
osób poszukujących pracy, w 
szczególności w zakresie umiejętności i 
kwalifikacji istotnych dla realizacji 
strategii rozwoju regionalnego, a także 
transformacji w kierunku zrównoważonej, 
cyfrowej i ekologicznej gospodarki;

Poprawka 48

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;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy oraz wsparcie 
dla pracowników, którzy stracili pracę na 
skutek transformacji;

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) z zastrzeżeniem art. 5, wszelkie 
inne szczegółowe działania przyczyniające 
się do realizacji pojedynczego celu 
szczegółowego FST, ujęte w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji oraz 
uzgodnione między państwem 
członkowskim a odpowiednimi organami 
na danym terytorium i zatwierdzone przez 
Komisję;

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) z FST wspiera się wyłącznie 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, przy czym 
inwestycje te nie wiążą się z 
przenoszeniem miejsc pracy, kapitału i 
procesów produkcyjnych z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego.

Poprawka 52

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 

Oprócz tego FST może wspierać na 
danych terytoriach inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały ujęte w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy przyczyniają się do 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i nie prowadzą do 
przeniesienia produkcji, o którym mowa w 
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tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

art. 60 rozporządzenia nr …/… [RWP], a 
także w przypadku działalności 
przemysłowej objętej unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS), 
pod warunkiem że nie przyczynia się ona 
do zwiększenia zysków pochodzących z 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 
pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
dotkniętych skutkami transformacji 
energetycznej w kierunku neutralności 
klimatycznej;

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

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

Poprawka 54

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, transportu, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw kopalnych;

Poprawka 55



PE650.713v02-00 38/53 AD\1208450PL.docx

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. d) 
Komisja może zatwierdzić terytorialny 
plan sprawiedliwej transformacji 
obejmujący inwestycje związane z 
produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem, przesyłem lub 
wykorzystywaniem gazu ziemnego, pod 
warunkiem że będzie to wykorzystywane 
jako technologia pomostowa oraz w 
należycie uzasadnionych okolicznościach:
a) inwestycje prowadzone są na 
terytoriach, które stoją w obliczu 
szczególnie poważnych wyzwań 
związanych z transformacją energetyczną 
ze względu na swą dużą zależność od 
stałych paliw kopalnych, takich jak 
regiony o wysokim udziale systemów 
ciepłowniczych opartych na stałych 
paliwach kopalnych;
b) inwestycje te przyczyniają się do 
realizacji unijnych celów środowiskowych 
dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej przez 
przyspieszenie działań zmierzających do 
pełnego wycofania węgla kamiennego, 
węgla brunatnego, torfu lub łupków 
bitumicznych;
c) są zgodne z celami i prawodawstwem 
Unii w zakresie energii i klimatu oraz z 
krajowymi planami w zakresie energii i 
klimatu i mają charakter przejściowy;
d) przeprowadzono wstępną ocena 
wykorzystania energii wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych;
e) zastąpienie wysokoemisyjnej, opartej na 
paliwach kopalnych infrastruktury 
energetycznej skutkuje znacznym 
ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczenia 
powietrza oraz zwiększeniem efektywności 
energetycznej;
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f) wspierane działania przyczyniają się do 
zmniejszenia ubóstwa energetycznego;
g) wspierane działania nie utrudniają 
rozwoju odnawialnych źródeł energii na 
danych terytoriach oraz są zgodne i 
współgrają z przyszłym wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 56

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. Jeżeli Komisja postanowi 
wstrzymać zatwierdzenie, należycie 
uzasadnia swoją decyzję. 

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz, na zasadzie dobrowolności, środki 
przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+, które 
państwo członkowskie zdecyduje się 
przekazać do priorytetu FST nie może 
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priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

przekroczyć trzykrotności kwoty wsparcia 
otrzymanego z FST.

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach FST, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z maksymalnie 75 % 
odpowiednich kosztów.

Poprawka 59

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie ze 
wszystkimi właściwymi regionalnymi i 
lokalnymi organami danych terytoriów 
(przynajmniej na poziomie NUTS 2 i 3), 
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 transformacji dla 
gospodarki, społeczeństwa, środowiska i 
bezpieczeństwa energetycznego, 
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paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy i 
potencjalnej liczby dotkniętych miejsc 
pracy w sektorach produkcji 
i wykorzystania stałych paliw kopalnych 
oraz potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Wytyczne inwestycyjne 
określone przez Komisję w załączniku D 
do sprawozdań krajowych za rok 2020 nie 
mogą ograniczać państw członkowskich w 
proponowaniu obszarów i priorytetów 
wsparcia FST. Właściwe organy i 
zainteresowane strony na danych 
terytoriach biorą czynny udział we 
wszystkich fazach tego procesu: 
przygotowaniu, wyborze i realizacji. 

__________________ __________________
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 60

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 i regionalnym procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
unijnych celów klimatycznych do 2030 r. 
oraz gospodarki UE neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., w tym podjęte już działania 
transformacji, oraz harmonogram 
kolejnych głównych etapów transformacji, 
które powinny być zgodne z najnowszą 
wersją krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu;
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
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;

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

Poprawka 62

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, gospodarczymi, 
środowiskowymi i dotyczącymi 
bezpieczeństwa energetycznego skutkami 
przejścia do 2050 r. w całej UE na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone oraz liczby 
pracowników, na których wywrze to 
wpływ; potencjalny wpływ na dochody 
samorządowe na poziomie NUTS 2 i 
NUTS 3, liczbę przedsiębiorstw, których 
działalność została zakłócona; 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;
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych, dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego 
i środowiskowych skutków przejścia UE 
na gospodarkę neutralną dla klimatu do 
2050 r. i w zapobieganie pogłębianiu się 
ubóstwa energetycznego;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 65

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 mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy na szczeblu 
krajowym i regionalnym, w tym możliwość 
oceny przez organy i instytucje 
pozarządowe;

Poprawka 66
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis procesu partycypacyjnego 
przeprowadzonego w celu jego 
opracowania.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju i harmonogramu 
planowanych operacji i ich spodziewanego 
wkładu w łagodzenie społecznych, 
gospodarczych, w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i środowiskowych skutków 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) w przypadku gdy wsparcie na rzecz 
zrównoważonych inwestycji 
produkcyjnych jest udzielane 
przedsiębiorstwom innym niż MŚP: wykaz 
takich operacji i przedsiębiorstw oraz 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia;

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 70

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 właściwymi programami oraz 
funduszami Unii i filarami mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji służące 
zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb 
rozwojowych.

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) jeżeli wsparcie to jest udzielane na 
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działalność przemysłową objętą już ETS – 
opis, że takie wsparcie nie przyczynia się 
do zwiększenia zysków już czerpanych z 
handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], a także 
przedstawiciele przemysłu, sektora 
energetycznego, partnerzy społeczni oraz 
wszelkie inne odpowiednie zainteresowane 
podmioty.

Poprawka 73

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 krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, ze strategią 
długoterminową do roku 2050, z 
porozumieniem paryskim iz Europejskim 
filarem praw socjalnych oraz, w jak 
największym stopniu, ze strategiami 
inteligentnej specjalizacji i innymi 
odpowiednimi strategiami i programami, 
w tym dotyczącymi czystego powietrza, 
czystej stali, ubóstwa energetycznego i 
prosumentów energii.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji oraz decyzje dotyczące 
wyboru projektów i działań są dostępne 
publicznie. Przygotowanie i opracowanie 
terytorialnych planów transformacji jest 
przedmiotem konsultacji publicznych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III, przy 
jednoczesnym zapewnieniu ścisłych zasad 
ochrony danych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu 
w odniesieniu do zasobów FST, może 

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

dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć. Korekty finansowe odnoszą się 
do przypadków nieosiągnięcia celu 
związanych z interwencjami w ramach 
programu (a nie przypadków 
nieosiągnięcia celu wynikających z 
czynników zewnętrznych). 

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – wprowadzenie

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 będą najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami, w 
tym transformacji w ujęciu historycznym.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu w ujęciu 
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historycznym i prognostycznym

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1 a. Opis sposobu, w jaki przeprowadza 
się konsultacje z przedstawicielami 
społeczności i podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz angażuje się ich w 
proces programowania, zarówno przed 
opracowaniem dokumentów 
programowych, jak i po ich opracowaniu.



PE650.713v02-00 50/53 AD\1208450PL.docx

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Odsyłacze COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI
29.1.2020

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
29.1.2020

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia 
na posiedzeniu

27.5.2020

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Jerzy Buzek
12.2.2020

Rozpatrzenie w komisji 19.5.2020

Data przyjęcia 29.6.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

45
17
9

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

François Alfonsi, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, 
Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus 
Buchheit, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo 
Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, 
Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Martina Dlabajová, Christian Ehler, 
Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González 
Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Seán Kelly, 
Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius 
Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, 
Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí 
Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata 
Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, 
Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Mohammed Chahim, Jakop G. Dalunde, Eleonora Evi, Martin Hojsík, 
Elena Kountoura, Nils Torvalds



AD\1208450PL.docx 51/53 PE650.713v02-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W 
KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45 +

EPP Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, 
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius 
Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, 
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Martin Hojsík, Martina Dlabajová, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils 
Torvalds

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský

17 –

ID Markus Buchheit, Georg Mayer

Greens François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Henrike Hahn, Ville Niinistö

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE Marc Botenga, Elena Kountoura, Sira Rego

NI Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Clara Ponsatí Obiols

9 0

EPP Riho Terras

S&D Niels Fuglsang

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, 
Isabella Tovaglieri

GUE Marisa Matias

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw



PE650.713v02-00 52/53 AD\1208450PL.docx

PL

0 : wstrzymało się



AD\1208450PL.docx 53/53 PE650.713v02-00

PL


