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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zawartą we wniosku propozycję utworzenia 
instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Sektor publiczny zajmuje 
szczególne miejsce w procesie wspierania transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę Unii. Trzeba uznać, że takie elementy jak inwestycje 
społeczne, rekultywacja gruntów oraz zmniejszanie ubóstwa energetycznego mają wartość 
wykraczającą poza krótkoterminowe zwroty finansowe i wymagają odmiennego traktowania. 
Jedną z kluczowych ról sektora publicznego jest interweniowanie tam, gdy rynek zawodzi. 

Szczególną uwagę należy poświęcić regionom, które historycznie są w dużym stopniu zależne 
od wydobycia węgla. W regionach, w których występuje górnictwo węgla, żyją silnie 
zakorzenione i powiązane ze sobą społeczności. Węgiel jest ważną siłą napędową gospodarki 
– zapewnia około 230 000 miejsc pracy w kopalniach i elektrowniach w 31 regionach w 11 
państwach członkowskich UE. W tych regionach zamykanie kopalń oznacza znaczną presję 
na społeczeństwo. Biorąc pod uwagę często powtarzane hasło „nie pozostawiać nikogo 
w tyle”, sprawozdawczyni jest głęboko przekonana, że obywatele mieszkający na tych 
obszarach zasługują na szczególną uwagę.

Zdaniem sprawozdawczyni instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego powinien 
być bardzo elastyczny i umożliwiać finansowanie szerokiego zakresu inwestycji 
stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne, środowiskowe, gospodarcze i związane 
z bezpieczeństwem energetycznym. W przepisach rozporządzenia należy uwzględnić fakt, że 
proces transformacji poszczególnych państw członkowskich i ich regionów zaczyna się w 
różnych punktach wyjścia. Przepisy te powinny zatem umożliwiać finansowanie opłacalnych 
technologii okresu przejściowego. 

Sprawozdawczyni zaproponowała szereg kluczowych poprawek, głównie w celu 
doprecyzowania przepisów.

Po pierwsze, doprecyzowano definicję beneficjenta. Termin „podmiot prawny sektora 
publicznego” odnosi się zarówno do podmiotu utworzonego jako podmiot prawa publicznego, 
jak i do podmiotów utworzonych jako podmioty prawa prywatnego, którym powierzono 
realizację misji publicznej. Wydaje się, że wyklucza to z zakresu tej definicji 
przedsiębiorstwa, które formalnie nie są podmiotami sektora publicznego, jednak wykonują 
ważne zadania publiczne, takie jak gospodarowanie odpadami, recykling, oświetlenie 
miejskie itp. Sprawozdawczyni uważa, że takie wykluczenie jest nieuzasadnione 
i uniemożliwiłoby realizację szeregu ważnych projektów leżących w interesie publicznym, 
dlatego zaproponowała odpowiednią zmianę przepisów. Biorąc pod uwagę, że w prawie 
krajowym nie istnieje ujednolicona definicja i rozumienie pojęcia „misji publicznej”, jasno 
stwierdzono, że fakt przystąpienia do partnerstwa publiczno-prywatnego z podmiotem prawa 
publicznego powinien przesądzać o istnieniu misji publicznej. W ten sposób rozwiązano 
problem niejasności, czy podmiot prawa prywatnego musi realizować misję publiczną 
ogólnie, tj. przed przystąpieniem do PPP i poza nim, czy też przeciwnie, fakt przystąpienia do 
PPP z podmiotem prawa publicznego stanowi o wystąpieniu misji publicznej. 

Po drugie, sprawozdawczyni podkreśliła konieczność objęcia instrumentem szerokiego 
zakresu inwestycji. Trzeba będzie zająć się szerszymi potrzebami rozwojowymi 
wynikającymi z procesu transformacji i wyszczególnionymi w terytorialnych planach 
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sprawiedliwej transformacji. Aby wspierać nowe rodzaje działalności gospodarczej, 
zastępujące te, które są stopniowo eliminowane ze względu na ambitną politykę klimatyczną 
UE, oraz aby zwiększyć dywersyfikację gospodarczą terytoriów dotkniętych skutkami 
transformacji, instrument powinien obejmować szerszy zakres inwestycji w porównaniu 
z pierwszym filarem. Szerszy zakres kwalifikujących się inwestycji powinien odzwierciedlać 
specyfikę potrzeb regionów dotkniętych skutkami transformacji wyrażoną w ich 
terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, np. w zakresie transportu, 
gospodarowania odpadami, oświetlenia publicznego, systemu ciepłowniczego, dystrybucji 
i przesyłu energii. Powinno to obejmować inwestycje w gaz ziemny jako czynnik 
wspomagający korzystanie z OZE oraz efektywny i przystępny cenowo sposób przestawienia 
się z paliw ze źródeł o wyższej emisji na inne paliwa, co dostarczy gospodarce rozwiązania 
niskoemisyjne i zapewni kontrolowanie kosztów transformacji. 

Po trzecie, sprawozdawczyni uważa, że osoby trzecie nie powinny decydować o kierunkach 
polityki UE, które są uzgadniane między wszystkimi państwami członkowskimi, dlatego też 
przepisy tego rozporządzenia powinny mieć charakter nadrzędny wobec polityki kredytowej 
partnerów finansujących, w tym EBI. Biorąc pod uwagę zróżnicowany charakter polityki 
kredytowania realizowanej przez instytucje finansowe, często wykluczającej określone 
rodzaje inwestycji, trzeba zatem zapewnić, aby instrument obejmował porozumienia 
administracyjne z różnymi partnerami finansowymi, w tym z bankami krajowymi, tak aby 
finansowany był szeroki zakres sektorowy niezbędnych inwestycji publicznych 
przewidzianych przez państwa członkowskie w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Otwarty katalog partnerów finansowych umożliwi szersze wykorzystanie 
instrumentu w państwach członkowskich i będzie zgodny z dotychczasową polityką KE, 
stwarzającą możliwość zaangażowania krajowych banków rozwoju we wdrażanie 
instrumentów finansowych zarządzanych bezpośrednio przez KE.

Po czwarte, sprawozdawczyni jest zdania, że projekty beneficjentów powinny kwalifikować 
się do otrzymania wsparcia z innych programów unijnych. Uniemożliwienie tego może 
prowadzić do braku oczekiwanej absorpcji w regionach słabiej rozwiniętych, 
spowodowanego trudnościami w zdobyciu współfinansowania.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej oraz 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod 
uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
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nową politykę wzrostu dla Europy 
i wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
i ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

nową politykę wzrostu dla Europy 
i wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
i ochrony środowiska. Zgodnie z dążeniem 
do osiągnięcia celów klimatyczno-
energetycznych Unii do 2030 r. oraz do 
osiągnięcia do 2050 r. neutralności 
klimatycznej skutecznie, sprawiedliwie i 
solidarnie, z uwzględnieniem światowych 
ram zapisanych w porozumieniu 
paryskim, w Europejskim Zielonym 
Ładzie ogłoszono wprowadzenie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
który ma zapewnić środki umożliwiające 
stawienie czoła wyzwaniom związanym 
z transformacją, nie pozostawiając nikogo 
w tyle. Najbardziej narażone na szkodliwe 
skutki zmiany klimatu i degradacji 
środowiska są regiony i osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji. Zarządzanie 
transformacją wymaga jednocześnie 
znacznych zmian strukturalnych.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Osiągnięcie unijnych celów 
klimatycznych wymaga zajęcia się nie 
tylko problemem zróżnicowanego tempa 
transformacji w Unii w odniesieniu do 
działań w dziedzinie klimatu, lecz także 
ryzykiem rosnących dysproporcji 
społeczno-gospodarczych między 
regionami oraz sprzeciwu ze strony grup 
społecznych dotkniętych negatywnymi 
skutkami tej polityki. Niezwykle istotne 
jest skupienie wysiłków na transformacji 
gospodarczej i rewitalizacji danych 
terytoriów, np. regionów górnictwa węgla, 
zamiast liczenia na mobilność 
pracowników i ryzykowania wyludnienia 
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i stagnacji gospodarczej w całych 
regionach. Aby zachować spójność między 
celami transformacji a takimi 
priorytetami i celami Unii jak 
stymulowanie tworzenia miejsc pracy oraz 
zmniejszanie ubóstwa i nierówności, 
należy skutecznie wspierać dywersyfikację 
gospodarki na szczeblu lokalnym dzięki 
solidnym inwestycjom i tworzeniu 
trwałego zatrudnienia, aby zapewnić 
ponowne wejście na lokalny rynek pracy 
pracowników sektorów dotkniętych 
transformacją. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach 
i sektorach najsilniej odczuwających jej 
skutki ze względu na swoją zależność od 
paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, 
lub od procesów przemysłowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach, 
wspólnotach i sektorach najsilniej 
odczuwających jej skutki ze względu na 
swoją zależność od paliw kopalnych, 
w tym węgla kamiennego, torfu i łupków 
bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a także ze względu na 
istniejącą strukturę zatrudnienia, a które 
mają mniejszą zdolność do sfinansowania 
niezbędnych inwestycji. Mechanizm 
sprawiedliwej transformacji składa się 
z trzech filarów: Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego 
w ramach zarządzania dzielonego, 
specjalnego systemu sprawiedliwej 
transformacji w ramach InvestEU oraz 
instrumentu pożyczkowego na rzecz 
sektora publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
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transformacji. transformacji.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Sektor publiczny zajmuje 
szczególne miejsce we wspieraniu 
przechodzenia gospodarki Unii do 
neutralności klimatycznej. Trzeba uznać, 
że takie elementy gospodarki neutralnej 
dla klimatu jak odnawialne źródła energii 
i ogólniej rozwój technologii 
niskoemisyjnych, innowacje 
międzysektorowe oraz inwestycje 
społeczne, mają wartość wykraczającą 
poza krótkoterminowe zwroty finansowe 
i wymagają odmiennego traktowania. 
Jedną z kluczowych ról sektora 
publicznego jest interweniowanie tam, gdy 
rynek zawodzi.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

do objęcia wsparciem, powinny być 
zgodne z działaniami wspieranymi 
w ramach pozostałych dwóch filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji i 
je uzupełniać.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
sieci ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, 
w tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szerszy zakres 
inwestycji w porównaniu z pierwszym 
filarem, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w sprawach społecznych, 
gospodarczych, pracowniczych, 
dotyczących bezpieczeństwa 
energetycznego i środowiska w ramach 
transformacji w kierunku celów Unii w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz 
celu gospodarki neutralnej dla klimatu w 
Unii do 2050 r. opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Transformacja ta zmierza do oddzielenia 
rozwoju od zużycia zasobów i do 
wyeliminowania emisji netto gazów 
cieplarnianych oraz innych 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska związanych m.in. z 
utratą różnorodności biologicznej i 
niszczeniem ekosystemów, nadmiernym 
zużyciem zasobów lub zanieczyszczeniem 
chemikaliami. W mechanizmach wsparcia 
należy unikać dalszego pogłębiania różnic 
gospodarczych między regionami Unii i 
skupić się na poprawie spójności 
społecznej wśród wszystkich obywateli 
UE. Wspierane inwestycje mogą 
obejmować infrastrukturę energetyczną 
i transportową, systemy ciepłownicze, 
ekologiczną i zrównoważoną mobilność, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
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inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym wynikającym 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
można wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej.

środki służące czystej i niskoemisyjnej 
energii i efektywności energetycznej, 
w tym renowacje i przebudowy budynków, 
inwestycje w działalność badawczo-
rozwojową, wsparcie przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, miejską 
infrastrukturę ekologiczną, ochronę 
dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
a także podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Inwestycje mogą również obejmować 
rekultywację i dekontaminację gruntów, 
chyba że są one objęte zakresem 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, o której mowa 
w art. 191 TFUE. Preferowanym 
wariantem jest kompleksowe podejście 
inwestycyjne, w szczególności 
w odniesieniu do terytoriów o znacznych 
potrzebach związanych z transformacją. 
Można również wspierać inwestycje 
w innych sektorach, jeżeli są zgodne 
z przyjętymi terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji. Poprzez 
wspieranie inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym i dotyczącym 
bezpieczeństwa energetycznego 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej, a także tworzyć 
długoterminowe możliwości zatrudnienia 
pracownikom najbardziej dotkniętym 
restrukturyzacją gospodarczą. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Projekty dotyczące gazu ziemnego 
powinny kwalifikować się do wsparcia, 
pod warunkiem że takie inwestycje będą 
wykorzystywane do wprowadzania 
technologii pomostowej zastępującej 
węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i 
łupki bitumiczne do czasu pełnego 
wdrożenia innych bezemisyjnych i 
innowacyjnych technologii w stopniu 
wystarczającym do zapewnienia ciągłości 
dostaw energii i bezpieczeństwa 
energetycznego oraz przystępności 
cenowej energii, i pod warunkiem że 
wykazane zostanie, iż przyniesie to 
znaczną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych i umożliwi korzystanie w 
większym stopniu z gazu ze źródeł 
odnawialnych. Takie inwestycje powinny 
być niezbędne do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji opracowanych zgodnie z 
art. 7 [FST] i spójne z celem Unii, jakim 
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Aby zapobiec powstawaniu 
aktywów osieroconych i zapewnić 
najbardziej efektywne kosztowo 
wykorzystanie środków publicznych, 
projekty beneficjentów powinny mieć 
długotrwałe, ekologiczne i zrównoważone 
skutki oraz przyczyniać się do osiągnięcia 
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neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Przejście na neutralność 
klimatyczną stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. Przejście na 
gospodarkę opartą na zasobach 
odnawialnych ma znaczny potencjał 
tworzenia miejsc pracy; jeśli zostanie on 
odpowiednio wykorzystany, to może 
ostatecznie przynieść wysoki poziom 
zatrudnienia na terytoriach uzależnionych 
obecnie od paliw kopalnych. Przejście na 
energię ze źródeł odnawialnych może 
umożliwić społecznościom lokalnym 
aktywny udział w transformacji 
energetycznej i wzięcie za nią 
odpowiedzialności, a także przejście z 
modelu jednobranżowego na 
wielobranżowy. W szczególności 
przekształcenie dawnych obiektów 
górniczych w zakłady wytwarzania i 
magazynowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz budowa infrastruktury 
odnawialnych źródeł energii w tych 
obiektach lub w ich pobliżu może 
zapewnić społecznościom zielone miejsca 
pracy. Ponadto taka restrukturyzacja 
może przyczynić się do bezpieczeństwa 
energetycznego i odporności w oparciu o 
model zdecentralizowanego systemu 
energetycznego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Wspierane inwestycje, obejmujące 
w szczególności efektywność 
energetyczną, gospodarowanie odpadami 
zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami oraz gospodarowanie ściekami, 
mogą być z powodzeniem realizowane 
przez partnerstwa publiczno-prywatne 
(PPP). Instrument powinien zatem 
obejmować PPP. Podmiot prawa 
prywatnego – należący lub nienależący do 
sektora publicznego – który przystąpił do 
długoterminowego PPP z podmiotem 
prawa publicznego, aby zrealizować 
projekt spełniający kryteria określone 
w niniejszym rozporządzeniu, powinien 
być kwalifikującym się beneficjentem 
Instrumentu. Fakt przystąpienia do PPP 
z podmiotem prawa publicznego powinien 
stanowić o istnieniu misji publicznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 

(14) Jeżeli zainteresowanie przewyższa 
poziom zasobów finansowych 
przyznanych na szczeblu krajowym, to w 
programie prac i zaproszeniu do składania 
wniosków należy określić szczególne 
warunki kwalifikowalności i kryteria 
wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować zdolność projektu do 
osiągnięcia celów i zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, 
ogólny cel dotyczący promowania 
konwergencji regionalnej i terytorialnej, 
ogólny wpływ na regionalny rynek pracy 
oraz znaczenie składnika dotacyjnego dla 
rentowności projektu. Wsparcie Unii 
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transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
należy zatem udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ze względu na stosunkowo niski 
poziom składnika dotacyjnego część 
projektów może generować strumień 
dochodów własnych, przy którym wsparcie 
wyłącznie z instrumentu będzie 
niewystarczające. Może to prowadzić do 
braku oczekiwanej absorpcji w regionach 
słabiej rozwiniętych, gdzie sektor 
publiczny o niższych dochodach może 
mieć trudności w zapewnieniu 
współfinansowania. W kwalifikujących 
się projektach należy zatem łączyć 
wsparcie ze środkami z innych programów 
unijnych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
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rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które nie generują 
wystarczających strumieni dochodów 
własnych a przynoszą korzyści terytoriom 
najbardziej dotkniętym negatywnymi 
skutkami transformacji klimatycznej, bez 
wsparcia w postaci dotacji UE oraz 
konieczność spójnych ram wdrażania 
w ramach zarządzania bezpośredniego. 
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 tego celu,

rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które przynoszą 
korzyści obszarom najbardziej dotkniętym 
transformacją klimatyczną i energetyczną, 
lecz nie generują wystarczających 
strumieni dochodów własnych i nie 
zostałyby sfinansowane przez 
projektodawcę w tym samym czasie lub w 
takim samym zakresie bez dotacji z 
budżetu Unii, oraz konieczność spójnych 
ram wdrażania w ramach zarządzania 
bezpośredniego. 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 tego celu,

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji 
w ramach instrumentu;

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny ustanowiony w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa 
publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) lub inną misję 
publiczną i z którym podpisano umowę 
o udzielenie dotacji w ramach instrumentu;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe banki prorozwojowe 
i instytucje finansowe, z którymi Komisja 
zawiera porozumienie administracyjne 
w celu współpracy w ramach instrumentu;

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe i regionalne banki 
prorozwojowe i instytucje finansowe, z 
którymi Komisja zawiera porozumienie 
administracyjne w celu współpracy w 
ramach instrumentu;

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dodatkowość” oznacza wsparcie 
dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji z 
budżetu Unii, a przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnych celów określonych w 
art. 3.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom i 
szansom społeczno-gospodarczym 
związanym z procesem transformacji 
w kierunku osiągnięcia celów klimatyczno-
energetycznych Unii do 2030 r. oraz 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
zgodnie z celami porozumienia paryskiego 
i z potrzebą zwiększenia 
konkurencyjności, z korzyścią dla 
unijnych terytoriów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST].

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które wspierają działania 
i rozwiązania służące sprawiedliwej, 
efektywnej i przystępnej cenowo 
transformacji energetycznej oraz 
zaspokajają potrzeby rozwojowe regionów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, dzięki 
ułatwieniu finansowania projektów, które 
są zgodne z celami klimatycznymi Unii, 
zapewniają długoterminowe i 
zrównoważone zatrudnienie, ale nie 
generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia 
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w postaci dotacji z budżetu Unii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania 
i realizacji kwalifikowalnych projektów. 
Wsparcia doradczego udziela się zgodnie 
z zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU].

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby oceny kwalifikowalności, 
przygotowania, opracowania i realizacji 
kwalifikowalnych projektów. Wsparcia 
doradczego udziela się zgodnie z zasadami 
i metodami wdrażania dotyczącymi 
Centrum Doradztwa InvestEU 
ustanowionymi w art. [20] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie InvestEU].

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych, 
pracowniczych, dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii w zakresie klimatu i energii na 
2030 r. oraz gospodarki neutralnej dla 
klimatu w Unii do 2050 r. i przynoszą 
korzyści terytoriom wskazanym w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekty nie otrzymują wsparcia 
w ramach żadnych innych programów 
Unii;

skreśla się

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty dotyczące gazu ziemnego uznaje 
się za kwalifikowalne, pod warunkiem że 
takie inwestycje są niezbędne do 
wykonania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
opracowanych zgodnie z art. 7 [FST] i 
mają być realizowane w następujących 
należycie uzasadnionych okolicznościach:
a) inwestycje na terytoriach, które stoją 
przed szczególnie poważnymi wyzwaniami 
w związku z transformacją energetyczną 
ze względu na dużą zależność od stałych 
paliw kopalnych, np. w regionach o 
wysokim udziale systemów ciepłowniczych 
zasilanych stałymi paliwami kopalnymi;
b) inwestycje przyczyniające się do 
osiągnięcia unijnych celów 
środowiskowych dotyczących łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez przyspieszenie wycofywania 
węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
torfu lub łupków bitumicznych;
c) inwestycje zgodne z celami i 
prawodawstwem Unii w zakresie energii i 
klimatu oraz z krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu, o charakterze 
transformacyjnym;
d) przeprowadzono wstępną ocenę 
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wykorzystania energii wyłącznie ze źródeł 
odnawialnych;
e) zastąpienie wysokoemisyjnej 
infrastruktury energetycznej zasilanej 
paliwami kopalnymi przyniesie znaczną 
redukcję emisji gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczenia powietrza oraz poprawę 
efektywności energetycznej;
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 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od kryteriów określonych 
w art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne sektora publicznego 
ustanowione w państwie członkowskim 
jako podmiot prawa publicznego lub 
podmiot prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej.

Niezależnie od kryteriów określonych w 
art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne ustanowione w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa 
publicznego lub podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
wdrażanie PPP lub realizację innej misji 
publicznej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
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instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 
w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 20 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 
w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego. 
W przypadku projektów zlokalizowanych 
na terytoriach w regionach na poziomie 
NUTS 2 o PKB na mieszkańca 
wynoszącym 75–100 % średniego PKB 
w UE-27, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], w okresie programowania 
2014–2020 sklasyfikowanych jako regiony 
słabiej rozwinięte, kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz podstaw określonych 
w art. 131 ust. 4 rozporządzenia 
finansowego i po konsultacji z partnerem 
finansowym kwota dotacji może zostać 
obniżona lub umowa o udzielenie dotacji 
może zostać rozwiązana, jeśli w ciągu 
dwóch lat od daty podpisania umowy 
o udzielenie dotacji nie została podpisana 
umowa o dostawy, roboty budowlane lub 
usługi o największym znaczeniu 
gospodarczym, w przypadkach gdy 
zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

1. Oprócz podstaw określonych 
w art. 131 ust. 4 rozporządzenia 
finansowego i po konsultacji z partnerem 
finansowym kwota dotacji może zostać 
obniżona lub umowa o udzielenie dotacji 
może zostać rozwiązana, jeśli w ciągu 
trzech lat od daty podpisania umowy 
o udzielenie dotacji nie została podpisana 
umowa o dostawy, roboty budowlane lub 
usługi o największym znaczeniu 
gospodarczym, w przypadkach gdy 
zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż 

EBI
Komisja określa warunki i procedury 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.
Do wdrażania instrumentu kwalifikują się 
partnerzy finansowi inni niż EBI, którzy 
pomyślnie przeszli procedurę oceny 
spełnienia wymogów dotyczących filarów 
przewidzianą w art. 154 rozporządzenia 
finansowego.
Warunki kwalifikowalności dotyczące 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI odzwierciedlają cele instrumentu. 
W szczególności przy wyborze partnerów 
finansowych Komisja bierze pod uwagę 
zdolność partnerów finansowych do:
a) maksymalizacji wpływu składnika 
dotacyjnego Unii za pomocą zasobów 
własnych;
b) zapewnienia odpowiedniej 
dywersyfikacji geograficznej instrumentu 
oraz umożliwienia finansowania 
mniejszych projektów;
c) zapewnienia przejrzystości i 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących każdego projektu;
d) zapewnienia spójności projektów 
wybranych do wsparcia z instrumentu z 
celami instrumentu i celami klimatyczno-
energetycznymi Unii na 2030 r. oraz 
celem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2050 r.;
e) włączenia analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
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do procesu wyboru i oceny projektów.
Komisja publikuje wyniki wyboru.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 17 w celu zmiany załącznika 
II poprzez modyfikację wskaźników, 
o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli ocena śródokresowa, 
o której mowa w art. 15 ust. 2, wykaże, że 
wskaźniki określone w załączniku II nie 
pozwalają na właściwą ocenę 
instrumentu, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 17 w celu zmiany załącznika 
II poprzez modyfikację wskaźników, 
o których mowa w ust. 1.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przejrzystość

1. Beneficjenci zapewniają 
przejrzystość działań wspieranych z 
instrumentu, z korzyścią dla ogółu 
społeczeństwa i szerokiego ponownego 
wykorzystania informacji sektora 
publicznego i informacji finansowanych 
ze środków publicznych w całej Unii. 
Publikują online, w otwartych formatach 
nadających się do odczytu maszynowego, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2019/1024 (WE), istotne informacje o 
finansowanych projektach, np. opis 
projektu, ocenę skutków, sprawozdania z 
oceny i audytu.
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2. Partnerzy finansowi ujawniają 
wszelkie istotne informacje na temat 
każdego finansowanego projektu i podają 
je do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej, bez uszczerbku dla 
mających zastosowanie przepisów 
unijnych i krajowych dotyczących 
poufności i tajemnicy zawodowej.
3. Komisja zapewnia publikację 
informacji o beneficjentach zgodnie z art. 
38 rozporządzenia finansowego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ocenę śródokresową instrumentu 
przeprowadza się do dnia 30 czerwca 
2025 r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie 
Unii przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji. W ocenie 
analizuje się także, jak wsparcie Unii 
udzielone za pośrednictwem instrumentu 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
polityki Unii w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
celów Unii w zakresie klimatu i energii 
do 2030 r. oraz przejścia na gospodarką 
neutralną dla klimatu do 2050 r.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Liczba zachowanych miejsc pracy

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. Wpływ na PKB na wspieranym 
obszarze
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