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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 zamknięcie kopalń powoduje 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, 
i zaproponowała odpowiednią zmianę. 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 paliwo, który dostarcza gospodarce rozwiązania 
niskoemisyjne i zapewnia 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, która 
stwarza 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 celem, 
jakim jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej UE w skuteczny, 
sprawiedliwy i solidarny sposób, w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu 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, na które potrzebne są 
solidne inwestycje.

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do brzmienia konkluzji Rady (grudzień 2019 r., lipiec 2020 r.).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Różne społeczności i różni 
obywatele odczują odmienny wpływ 
w zależności od ich sytuacji społecznej, 
geograficznej i historycznej. Nie wszystkie 
państwa członkowskie, regiony i miasta 
rozpoczynają transformację z tego samego 
punktu wyjścia i nie wszystkie mają taką 
samą zdolność reakcji. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie 
regiony i społeczności skorzystają 
jednakowo na transformacji w kierunku 
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gospodarki neutralnej dla klimatu, a jej 
skutki społeczno-gospodarcze, obejmujące 
dobrostan i miejsca pracy, będą się różnić 
w zależności od licznych czynników. 
Wzrost możliwości zatrudnienia 
w prognozie transformacji 
nierównomiernie rozkłada się w różnych 
regionach, a tworzenie miejsc pracy 
w nowych sektorach niekoniecznie jest 
idealnie skorelowane czasowo czy 
geograficznie z likwidacją miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Powodzenie tego przedsięwzięcia 
wymaga zajęcia się problemem 
zróżnicowanego tempa transformacji 
w Unii w odniesieniu do działań 
w dziedzinie klimatu, lecz także ryzykiem 
rosnących dysproporcji społeczno-
gospodarczych między regionami oraz 
społecznego sprzeciwu wobec polityki 
klimatycznej ze strony grup społecznych 
dotkniętych negatywnymi skutkami tej 
polityki. Kluczowe znaczenie ma 
skoncentrowanie wysiłków na 
transformacji gospodarczej i rewitalizacji 
danych terytoriów (tj. regionów górnictwa 
węgla) zamiast liczenia na mobilność 
pracowników i ryzykowania wyludnienia 
i stagnacji gospodarczej w całych 
regionach. Aby utrzymać spójność między 
celami transformacji a priorytetami 
i celami Unii, takimi jak pobudzanie 
zatrudnienia oraz zmniejszanie ubóstwa 
i nierówności, trzeba solidnie wesprzeć 
finansowo działania i rozwiązania służące 
efektywnej i przystępnej cenowo 
transformacji energetycznej oraz 
łagodzeniu jej negatywnych skutków 
społeczno-gospodarczych.
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Or. en

Poprawka 4

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 
transformacji.

(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, 
społecznościach i sektorach najsilniej 
odczuwających skutki transformacji 
energetycznej 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 oraz ze względu na 
strukturę zatrudnienia, a które mają 
mniejszą zdolność do sfinansowania 
inwestycji wymaganych do realizacji 
polityki klimatycznej Unii. 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 
transformacji.

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

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Sektor publiczny zajmuje 
szczególne miejsce w procesie wspierania 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę Unii. Trzeba uznać, że takie 
elementy jak odnawialne źródła energii 
i ogólnie 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.

Or. en

Poprawka 6

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

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

Or. en

Poprawka 7

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 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 

(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 ramach transformacji 
w kierunku gospodarki Unii neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
systemy ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
i niskoemisyjnej 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. 
Inwestycje w gaz ziemny jako czynnik 
wspomagający korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz 
efektywny i przystępny cenowo sposób 
przestawienia się z paliw ze źródeł 
o wyższej emisji na inne paliwo powinny 
dostarczać gospodarce rozwiązania 
niskoemisyjne i zapewniać utrzymanie 
pod kontrolą kosztów transformacji. 
Preferowanym wariantem jest 
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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.

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, 
środowiskowym i w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Szerszy zakres inwestycji zwiększy efektywność wsparcia z FST i pozwoli zmaksymalizować 
skutki tych inwestycji, w tym dzięki pozyskanym dodatkowym zasobom.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wspierane inwestycje, obejmujące 
w szczególności efektywność energetyczną 
oraz gospodarowanie odpadami 
i 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 
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 
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publicznego powinien stanowić o istnieniu 
misji publicznej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Osoby trzecie nie powinny 
wpływać na kierunki polityki Unii 
uzgadniane przez państwa członkowskie. 
W porozumieniach administracyjnych 
między Komisją a partnerem finansowym 
należy określić nadrzędny charakter 
niniejszego rozporządzenia wobec polityki 
kredytowej partnera finansowego. 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.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Biorąc pod uwagę stosunkowo 
niski poziom składnika dotacyjnego, wiele 
projektów może generować strumień 
dochodów własnych, przy którym wsparcie 
wyłącznie z instrumentu będzie 
niewystarczające. Może to prowadzić do 
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braku oczekiwanej absorpcji w regionach 
słabiej rozwiniętych, gdzie sektor 
publiczny o niższych dochodach może 
napotykać trudności w zapewnieniu 
współfinansowania. W kwalifikujących 
się projektach należy zatem włączać 
wsparcie z innych programów unijnych.

Or. en

Poprawka 11

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 
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,

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

Or. en
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Poprawka 12

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 w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego związane 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

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;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „podmiot prawny sektora publicznego” odnosi się zarówno do podmiotu 
ustanowionego jako podmiot prawa publicznego, jak i do podmiotów ustanowionych jako 
podmioty prawa prywatnego, którym powierzono realizację misji publicznej. Wyklucza to 
z zakresu definicji przedsiębiorstwa spoza sektora publicznego, które wykonują zadania 
publiczne, takie jak gospodarowanie odpadami, recykling, oświetlenie miejskie itp. Może to 
również sugerować, że w przypadku PPP prywatne spółki celowe, które nie są podmiotami 
sektora publicznego, również nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Takie wykluczenie 
jest nieuzasadnione i uniemożliwiłoby realizację szeregu ważnych projektów leżących 
w interesie publicznym.
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Poprawka 14

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 
społeczno-gospodarczym, w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego 
i środowiskowym związanym z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej Unii z korzyścią 
dla terytoriów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST].

Or. en

Poprawka 15

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 
nie generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia 
w postaci dotacji z budżetu Unii.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 17

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

Or. en

Poprawka 18

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 

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

powierzono realizację misji publicznej, np. 
podmiot, któremu powierzono realizację 
PPP.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „podmiot prawny sektora publicznego” odnosi się zarówno do podmiotu 
ustanowionego jako podmiot prawa publicznego, jak i do podmiotów ustanowionych jako 
podmioty prawa prywatnego, którym powierzono realizację misji publicznej. Wyklucza to 
z zakresu definicji przedsiębiorstwa spoza sektora publicznego, które wykonują zadania 
publiczne, takie jak gospodarowanie odpadami, recykling, oświetlenie miejskie itp. Może to 
również sugerować, że w przypadku PPP prywatne spółki celowe, które nie są podmiotami 
sektora publicznego, również nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia. Takie wykluczenie 
jest nieuzasadnione i uniemożliwiłoby realizację szeregu ważnych projektów leżących 
w interesie publicznym.

Poprawka 19

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 
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.

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
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 
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słabiej rozwinięte, kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

Or. en

Poprawka 20

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.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku złożonych, długoterminowych projektów opartych na strategii wymagającej 
zawarcia wielu umów dwa lata mogą nie wystarczyć na sfinalizowanie procesu porozumienia.

Poprawka 21

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 
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II poprzez modyfikację wskaźników, 
o których mowa w ust. 1.

Or. en


