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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do 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.1 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
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.

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.1 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu i energii, a 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 wsparcie i 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, co prowadzi do wyludniania się 
dotkniętych regionów. Zarządzanie 
transformacją wymaga jednocześnie 
znacznych zmian strukturalnych, które 
będą wymagać ambitnego poziomu 
finansowania ze środków Unii, a choć 
państwa członkowskie znajdują się w 
różnych punktach wyjścia, transformacja 
energetyki w kierunku neutralności 
klimatycznej jest trudniejsza w najmniej 
rozwiniętych regionach, w regionach 
najbardziej oddalonych, na obszarach 
górskich, na wyspach, na obszarach słabo 
zaludnionych, wiejskich i oddalonych oraz 
w regionach o niekorzystnym położeniu 
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geograficznym i niskiej liczbie ludności.  
__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Poprawka 2

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 Ładu2 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 Ładu2 ustanawiający mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, który 
koncentruje się na regionach, osobach 
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 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.3 W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustala się główne etapy i harmonogram 
procesu transformacji oraz wskazuje się 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, które mają mniejszą zdolność do 
sprostania wyzwaniom związanym 
z transformacją.

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.3 W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustalone zostaną główne etapy i 
harmonogram procesu transformacji w 
kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu zdefiniowane w 
art. 2 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/19993a oraz wskazane zostaną 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., które mają mniejszą zdolność 
do sprostania społecznym i 
środowiskowym wyzwaniom związanym z 
transformacją. Zasada partnerstwa 
powinna mieć zastosowanie do 
sporządzania, wdrażania, monitorowania i 
oceny terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, o których 
mowa w art. [7] rozporządzenia 
[rozporządzenie w sprawie FST].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) 
nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 
1).

Poprawka 4

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 
uzupełniać.

(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, z 
należytym uwzględnieniem charakterystyki 
i potencjału obszaru, którego rozwój ma 
być wspierany. Działania, które przewiduje 
się do objęcia wsparciem, powinny być 
zgodne z działaniami wspieranymi 
w ramach pozostałych dwóch filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
uzupełniać je i zapewniać synergię z nimi. 
Działania takie powinny być również 
zgodne z celami redukcji emisji na 2030 r. 
i zmierzać do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2050 r.

Poprawka 5

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 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów najboleśniej 
dotkniętych skutkami transformacji 
klimatycznej, instrument powinien 
obejmować szeroki zakres inwestycji, pod 
warunkiem że przyczyniają się one do 
zaspokojenia potrzeb rozwojowych w 
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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 
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.

ramach transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
stworzenia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Wspierane inwestycje mogą 
obejmować inteligentne systemy 
energetyczne, infrastrukturę przyjaznego 
dla środowiska i zdekarbonizowanego 
transportu, wysoko wydajne sieci 
ciepłownicze, zeroemisyjną, inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, inwestycje w 
działalność badawczą i innowacyjną, w 
tym na uczelniach i w publicznych 
instytucjach badawczych, wspieranie 
transferu zaawansowanych i gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii, 
inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową, w tym 
rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, 
gospodarowanie odpadami zgodne z 
hierarchią postępowania z odpadami, 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
środki w zakresie czystej energii i 
efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, zwalczanie procesu 
wyludniania, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, gdy nie można 
zastosować zasady „zanieczyszczający 
płaci”, a także podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji, szkolenia i infrastrukturę 
społeczną, w tym mieszkalnictwo socjalne, 
oraz cyfryzację regionów i rozbudowę 
połączeń szerokopasmowych. Wszystkie 
finansowane projekty powinny być zgodne 
z celami w dziedzinie klimatu 
wyznaczonymi na 2030 r., Komisja 
powinna zatem analizować adekwatność 
tych projektów do celu redukcji emisji. 
Rozwój infrastruktury może również 
obejmować rozwiązania prowadzące do 
zwiększenia jej odporności na klęski 
żywiołowe i koordynacji zdolności 
reagowania na kryzysy, zwłaszcza w 
regionach poważnie dotkniętych w 
ostatnich latach przez ekstremalne 
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zdarzenia pogodowe. 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, a sektory te 
zostały dotknięte skutkami transformacji 
klimatycznej, lecz nie mogły skorzystać z 
pierwszego filaru mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji – Funduszu 
na rzecz 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 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W proces 
wskazywania inwestycji wspieranych przez 
instrument należy zaangażować – zgodnie 
z zasadą partnerstwa ustanowioną w art. 6 
rozporządzenia (UE) … /… [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów] – właściwe władze lokalne i 
regionalne, odpowiednich partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
społeczeństwo obywatelskie odnośnych 
terytoriów. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
należy wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej. Należy również 
uwzględnić niszczycielskie skutki COVID-
19 dla wielu regionów Unii, a także 
nierównomierny wpływ wirusa, aby 
zapewnić, że wsparcie trafia do regionów 
najbardziej dotkniętych negatywnymi 
skutkami.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W związku ze staraniami o 
zwiększenie spójności gospodarczej, 
terytorialnej i społecznej instrument 
powinien również przyczyniać się do 
eliminowania nierówności, wspierania 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględniania perspektywy płci, a także 
do zwalczania dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, zgodnie z art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE), art. 10 TFUE i 
art. 21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Wszystkie zainteresowane 
strony zaangażowane na wszystkich 
etapach wdrażania instrumentu powinny 
zobowiązać się do wspierania równości 
płci oraz zapewnić uwzględnianie wpływu 
na kobiety, jako że ponoszą one 
nieproporcjonalnie duże konsekwencje 
zmiany klimatu i procesu transformacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy również przewidzieć zasoby 
na rzecz wsparcia doradczego, aby 
promować przygotowywanie, 
opracowywanie i realizację projektów.

(12) Należy również przewidzieć zasoby 
na rzecz wsparcia doradczego i wiedzy 
specjalistycznej, aby promować 
przygotowywanie, opracowywanie 
i realizację projektów.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Aby jednak 
pogodzić ten cel z potrzebą optymalizacji 
skutków gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych zasadach 
na szczeblu Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji 
oraz zgodnie z podejściem opartym na 
potrzebach i konwergencji regionalnej.

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji. Należy 
uwzględnić potrzeby regionów słabiej 
rozwiniętych, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. Aby jednak pogodzić ten cel 
z potrzebą optymalizacji skutków 
gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych zasadach 
na szczeblu Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przewidywalności inwestycji, 
zgodnie z podejściem opartym na 
potrzebach i z myślą o spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
przy czym priorytetowo traktuje się 
zwłaszcza słabiej rozwinięte regiony o 
mniejszej zdolności do inwestycji 
publicznych.
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Poprawka 9

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 
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.

(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 istotne kryteria 
ustanowione w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
… /... [rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], zdolność 
projektu do osiągnięcia celów związanych 
z potrzebami rozwojowymi opisanymi w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, wkład w osiągnięcie celów 
Unii na rok 2030 w dziedzinie klimatu i 
energii oraz osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r., ogólny cel 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu, a także zaangażowanie państw 
członkowskich w osiąganie celów 
klimatycznych zapisanych w Europejskim 
Zielonym Ładzie. Komisja powinna 
zapewnić, aby w programie prac 
uwzględniono i wspierano równość płci i 
perspektywę płci. Wsparcie Unii 
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.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów 
w państwach członkowskich, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego 
w regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], mają na 
ogół mniejsze zdolności w zakresie 
inwestycji publicznych, stawki dotacji 
stosowane do pożyczek udzielanych takim 
podmiotom powinny być porównywalnie 
wyższe.

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów 
w państwach członkowskich, a także 
spełnianie przez te regiony celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego w 
regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów], w 
regionach najbardziej oddalonych, które 
zdefiniowano w art. 349 TFUE, oraz na 
obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i 
wyludnionych, mają na ogół mniejsze 
zdolności w zakresie inwestycji 
publicznych, stawki dotacji stosowane do 
pożyczek udzielanych takim podmiotom 
powinny być porównywalnie wyższe.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz 
zapewnić terminowe wykorzystywanie 
zasobów, w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić szczególne 
zabezpieczenia, które należy zawrzeć 
w umowach o udzielenie dotacji. W świetle 
tego celu Komisja, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, powinna mieć 
możliwość ograniczenia lub zakończenia 
każdego wsparcia Unii w przypadku 
znaczącego braku postępów w realizacji 
projektu. W rozporządzeniu finansowym 
ustanowiono zasady wykonania budżetu 
Unii. Aby zapewnić spójność realizacji 

(18) Aby przyspieszyć wdrażanie oraz 
zapewnić terminowe wykorzystywanie 
zasobów, w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić szczególne 
zabezpieczenia, które należy zawrzeć 
w umowach o udzielenie dotacji. W świetle 
tego celu Komisja, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, powinna mieć 
możliwość ograniczenia lub zakończenia 
każdego wsparcia Unii w przypadku 
znaczącego braku postępów w realizacji 
projektu, a także w razie nieosiągnięcia 
celu redukcji emisji. Komisja, po 
zawiadomieniu danego państwa 
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unijnych programów finansowania, 
rozporządzenie finansowe powinno mieć 
zastosowanie do składnika dotacyjnego 
i zasobów na rzecz wsparcia doradczego 
udzielanego w ramach tego instrumentu.

członkowskiego o ograniczeniu lub 
zakończeniu wsparcia Unii, powinna 
poinformować Radę i Parlament 
Europejski o powodach tego ograniczenia 
lub zakończenia. W rozporządzeniu 
finansowym ustanowiono zasady 
wykonania budżetu Unii. Aby zapewnić 
spójność realizacji unijnych programów 
finansowania, rozporządzenie finansowe 
powinno mieć zastosowanie do składnika 
dotacyjnego i zasobów na rzecz wsparcia 
doradczego udzielanego w ramach tego 
instrumentu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 oraz rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/95, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom, łącznie 
z nadużyciami finansowymi, ich 
wykrywania, korygowania i prowadzenia 
w ich sprawie dochodzeń, a także 
odzyskiwania środków utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania kar 
administracyjnych. W szczególności, 
zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/2013 Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycia finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 

(19) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 oraz rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/95, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/1939 interesy finansowe Unii należy 
chronić za pomocą proporcjonalnych 
środków, w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom, łącznie 
z nadużyciami finansowymi, ich 
wykrywania, korygowania i prowadzenia 
w ich sprawie dochodzeń, a także 
odzyskiwania środków utraconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania kar 
administracyjnych. O wszelkich 
stwierdzonych nieprawidłowościach 
należy informować Parlament Europejski 
i Radę. W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 i rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/2013 Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
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działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym każda 
osoba lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, zobowiązane są w pełni 
współpracować w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznać niezbędne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
– w odniesieniu do tych państw 
członkowskich, które uczestniczą we 
wzmocnionej współpracy na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 – 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniać, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonywaniu środków finansowych 
Unii przyznały tym organom równoważne 
prawa.

miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycia finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371. Zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym każda 
osoba lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, zobowiązane są w pełni 
współpracować w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznać niezbędne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
– w odniesieniu do tych państw 
członkowskich, które uczestniczą we 
wzmocnionej współpracy na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 – 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniać, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonywaniu środków finansowych 
Unii przyznały tym organom równoważne 
prawa.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby ustanowić odpowiednie ramy 
finansowe dotyczące składnika 
dotacyjnego tego instrumentu na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r., należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
określenia dostępnych alokacji krajowych 
wyrażonych jako udziały w całkowitej puli 
środków finansowych tego instrumentu dla 
każdego państwa członkowskiego zgodnie 
z metodyką ustanowioną w załączniku I 
do rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST]. Uprawnienia 
wykonawcze należy przekazać bez 
procedur komitetowych, biorąc pod 

(21) Aby ustanowić odpowiednie ramy 
finansowe dotyczące składnika 
dotacyjnego tego instrumentu na okres do 
dnia 31 grudnia 2024 r., należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
określenia dostępnych alokacji krajowych 
wyrażonych jako udziały w całkowitej puli 
środków finansowych tego instrumentu dla 
każdego państwa członkowskiego. 
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uwagę, że wysokość udziałów wynika 
bezpośrednio z zastosowania określonej 
wcześniej metodyki obliczeń.

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 i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

Poprawka 15

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 sektora publicznego 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 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 

5. „terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji” oznacza plan ustanowiony 
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zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] 
i zatwierdzony przez Komisję;

zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] oraz 
zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
... /... [nowego rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów] i zatwierdzony 
przez Komisję;

Poprawka 17

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 i środowiskowym 
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] oraz wniesienie wkładu w 
osiągnięcie celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu i energii, a także w 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 18

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 

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

środowiskowo projektów, które nie 
generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia w 
postaci dotacji z budżetu Unii. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na regiony słabiej 
rozwinięte, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. 
Instrument wspiera również przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną środowiskowo oraz 
sprawiedliwą gospodarczo i społecznie, 
zapewniającą spójność społeczną między 
terytoriami w Unii.

Poprawka 19

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 i wiedzy 
specjalistycznej 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].

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalnie 2 % zasobów, 
o których mowa w ust. 1, można 

5. Maksymalnie 2 % zasobów, o 
których mowa w ust. 1, można 
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wykorzystać na wsparcie techniczne 
i administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
w tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne i opłaty partnerów 
finansowych.

wykorzystać na wsparcie techniczne i 
administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu, 
informacji, komunikacji, jawności i 
oceny, w tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne partnerów finansowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Dostęp do zasobów

1. Dostęp do instrumentu jest uzależniony 
od przyjęcia krajowego celu 
przyczyniającego się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Państwom członkowskim, które nie 
zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia 
krajowego celu w zakresie neutralności 
klimatycznej, udostępnia się tylko 50 % 
alokacji krajowych, a pozostałe 50 % 
udostępnia się po przyjęciu tego celu.
2. Dostęp do instrumentu jest uzależniony 
od poszanowania praworządności, które 
stanowi zasadniczy warunek wstępny 
należytego zarządzania finansami oraz 
skutecznego finansowania unijnego, a 
także poszanowania praw człowieka, w 
tym praw mniejszości, takich jak osoby 
LGBTI, których prawa są podważane w 
kilku państwach członkowskich w wyniku 
utworzenia „stref wolnych od LGBTI”. 
Komisja odrzuca wnioski władz lokalnych, 
które przyjęły deklaracje o utworzeniu 
„stref wolnych od LGBT”.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji bierze 
się pod uwagę konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie konwergencji regionalnej.

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych od dnia 1 
stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji 
priorytetowo traktuje się regiony słabiej 
rozwinięte, o których mowa w art. [102 
ust. 2] rozporządzenia .../... [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], i bierze się pod uwagę 
konieczność zapewnienia 
przewidywalności inwestycji oraz 
promowanie konwergencji regionalnej.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów. 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 17 aktów 
delegowanych określających odpowiednie 
udziały poszczególnych państw 
członkowskich wynikające z zastosowania 
metodyki określonej w załączniku I do 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] oraz z zastosowania czynnika 
redystrybucyjnego uwzględniającego 
potrzeby słabiej rozwiniętych regionów, o 
których mowa w art. [102 ust. 2] 
rozporządzenia .../... [nowego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów], wyrażone jako odsetek 
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całkowitych dostępnych zasobów. 

Poprawka 24

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, 
demograficznych lub środowiskowych 
wynikających z procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, przyczyniają się do osiągnięcia 
celów Unii na rok 2030 w dziedzinie 
klimatu i energii oraz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. i 
przynoszą korzyści terytoriom wskazanym 
w terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty są zrównoważone 
środowiskowo zgodnie z kryteriami 
ustalonymi w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
2020/85214a;

____________________
14a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).
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Poprawka 26

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;

b) projekty nie otrzymują wsparcia w 
ramach żadnych innych programów Unii 
albo otrzymują z nich wsparcie 
niewystarczające;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) projekty nie wspierają działań 
wykluczonych na mocy art. [5] 
rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie FST].

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) gwarantuje się, że projekty nie 
wiążą się z przenoszeniem miejsc pracy, 
kapitału i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego.

Poprawka 29

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 

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach w 
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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.

regionach na poziomie NUTS 2 zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1059/200314b, 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], w 
regionach przejściowych o PKB w 
przedziale 75-100 % średniego PKB w 
UE-27, które w perspektywie finansowej 
2014-2020 zaliczono do regionów mniej 
rozwiniętych, a także w regionach 
najbardziej oddalonych zdefiniowanych w 
art. 349 TFUE kwota dotacji nie może 
przekraczać 25 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

__________________
14b 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 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach i po konsultacji 
z partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę 
o udzielenie dotacji może zostać 
rozwiązana, jak również odzyskać wszelkie 
powiązane wypłacone kwoty zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie 
o udzielenie dotacji.

W takich przypadkach i po konsultacji 
z partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę 
o udzielenie dotacji może zostać 
rozwiązana, jak również odzyskać wszelkie 
powiązane wypłacone kwoty zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie 
o udzielenie dotacji. Kwotę dotacji można 
zmniejszyć lub umowę o udzielenie dotacji 
można rozwiązać, jeżeli przegląd 
śródokresowy wykaże niezgodność z 
celami określonymi w art. 3.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. 
W programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie 
zasoby dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 
i art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 17 w celu 
przyjęcia takich programów prac. W 
programach prac określa się warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru, z 
uwzględnieniem istotnych kryteriów 
ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 
2020/852, zdolności projektu do 
osiągnięcia celów oraz potrzeb 
rozwojowych opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji, 
wkładu w osiągnięcie celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu i energii oraz 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r., ogólnego celu dotyczącego 
promowania konwergencji regionalnej i 
terytorialnej oraz znaczenia składnika 
dotacyjnego dla rentowności projektu. 
Komisja zapewnia, aby w programie prac 
uwzględniono i wspierano równość płci i 
perspektywę płci. W programach prac 
określa się krajowe udziały w zasobach, 
w tym wszelkie zasoby dodatkowe, dla 
każdego z państw członkowskich zgodnie 
z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena i przegląd
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na koniec okresu wdrażania 
i najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 r. 
sporządza się ostateczne sprawozdanie 
oceniające z wyników i długoterminowych 
skutków instrumentu.

3. Na koniec okresu wdrażania i 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 r. 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przedkłada się ostateczne sprawozdanie 
oceniające z wyników i długoterminowych 
skutków instrumentu, by ustalić, czy 
finansowane projekty przyczyniły się do 
sprostania wyzwaniom gospodarczym, 
społecznym, demograficznym i 
środowiskowym w danych regionach. W 
tej ocenie końcowej ocenia się wkład 
instrumentu w osiągnięcie celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie klimatu i energii 
oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r., a także społeczne i 
gospodarcze oddziaływanie wsparcia 
udzielanego z instrumentu, w tym wpływ 
na wspieranie równości płci.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 
2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6, 
13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 

3. Przekazanie uprawnienia, o którym 
mowa w art. 6, 13 i 14, może zostać w 
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momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi 
zapewniają widoczność wsparcia Unii 
udzielonego w ramach instrumentu, 
w szczególności podczas propagowania 
projektów i ich wyników, poprzez 
udzielanie ukierunkowanych informacji 
wielu odbiorcom, w tym mediom 
i społeczeństwu.

1. Beneficjenci i partnerzy finansowi, 
przy wsparciu ze strony władz krajowych i 
regionalnych, zapewniają widoczność 
wsparcia Unii udzielonego w ramach 
instrumentu, w szczególności podczas 
propagowania projektów i ich wyników, 
poprzez udzielanie – z wykorzystaniem 
różnych kanałów komunikacji – 
ukierunkowanych informacji wielu 
odbiorcom, w tym mediom, mediom 
społecznościowym i społeczeństwu.
Informacje o wsparciu Unii przekazuje się 
w jasny, przystępny i atrakcyjny sposób, 
korzystając z różnorodnych kanałów 
komunikacji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja realizuje działania 
w zakresie informacji i komunikacji 
związane z instrumentem, finansowanymi 
projektami i ich wynikami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrument 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

2. Komisja realizuje działania w 
zakresie informacji i komunikacji związane 
z instrumentem, zapewnia przejrzystość i 
publiczny dostęp do informacji 
dotyczących każdego z finansowanych 
projektów i ich wyników oraz mierzy 
skuteczność przekazu. Zasoby finansowe 
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politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

przydzielone na instrument przyczyniają 
się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Powstrzymanie wyludniania się w 
regionach dotkniętych transformacją 
klimatyczną 
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