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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



PR\1202915PL.docx 3/34 PE648.609v03-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE.....................................................................................................................32



PE648.609v03-00 4/34 PR\1202915PL.docx

PL



PR\1202915PL.docx 5/34 PE648.609v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0022),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0007/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję 
Transportu i Turystyki oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0000/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności. Ustanowienie FST nie powinno 
prowadzić do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP] 
ani do przesunięć środków z tych 
funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski dał wielokrotnie jasno do zrozumienia, że osiągnięcie ambitnych celów 
polityki Unii Europejskiej wymaga ambitnego budżetu. Ustanowienie tego nowego funduszu 
nie może prowadzić do cięć w innych podstawowych instrumentach polityki regionalnej Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

obszarom wyspiarskim lub oddalonym, 
gdzie z uwagi na niewielką liczbę ludności 
przejście na neutralność klimatyczną jest 
trudniejsze. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem FST jest wspieranie transformacji regionów, których dobrobyt gospodarczy i 
społeczny zależy od przemysłu wydobywczego lub ciężkiego. Nie należy jednak zapominać o 
regionach wyspiarskich czy oddalonych, które często nie są podłączone do ogólnej 
infrastruktury energetycznej, a do produkcji energii elektrycznej potrzebują niezależnych 
generatorów na olej napędowy lub benzynę.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
stopniowego przejścia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
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powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania 
w dziedzinie zaawansowanych 
i zrównoważonych technologii, a także 
w dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia w 
dłuższej perspektywie. W przypadku 
transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE 
w dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE 
do 2050 r.13, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i poprawie zatrudnienia 
wykwalifikowanych pracowników oraz 
zapobieganiu degradacji środowiska. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i przyczyniają się do tej transformacji. 
Inwestycje te powinny również umożliwiać 
finansowanie kosztów ekspertyz i analiz, 
aby pomóc w osiągnięciu celów udanej 
transformacji w istniejących 
przedsiębiorstwach o ugruntowanej 
pozycji.

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Przejście na gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych celów Europy. Fundusz ten 
wniesie istotny wkład w realizację tego celu. Należy jednak podkreślić, że transformacja musi 
być stopniowa, aby zminimalizować zachwianie naszej równowagi gospodarczej i społecznej. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na ponowne wykorzystywanie i przekształcanie 
umiejętności pracowników przeszkolonych w danych sektorach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnie ważne jest szkolenie pracowników dotkniętych transformacją, tak aby mogli być 
nadal aktywni na rynku pracy w przyszłości.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 



PE648.609v03-00 10/34 PR\1202915PL.docx

PL

wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; 
w szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
do 2050 r., a redukcja emisji przewyższa 
znacznie odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE ze 
szczególnym uwzględnieniem zaistniałych 
zmian strukturalnych i środków 
wymaganych w związku z tymi zmianami. 
Wyjątek ten powinien umożliwiać 
wspieranie rozwoju gospodarczego 
regionów, w których występuje 
nadmiernie niski poziom życia lub 
poważny stan niedostatecznego 
zatrudnienia, oraz regionów najbardziej 
oddalonych z uwagi na ich sytuację 
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strukturalną, gospodarczą i społeczną.
_______________ ________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

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

Or. en

Uzasadnienie

Na niektórych obszarach Unii Europejskiej zasady pomocy państwa zezwalają na wypłacanie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które nie są MŚP. Są to przede wszystkim obszary ubogie, 
obszary o wysokim bezrobociu i regiony najbardziej oddalone.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W czasie transformacji unijne 
zasady pomocy państwa należy stosować 
elastycznie w regionach kwalifikujących 
się do wsparcia, aby ułatwić inwestycje 
prywatne. Należy przy tym uwzględnić 
problemy związane ze zmianami 
strukturalnymi w regionach 
kwalifikujących się do wsparcia, aby 
zapewnić im wystarczającą elastyczność w 
realizacji projektów w sposób korzystny 
pod względem społecznym i 
ekonomicznym.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Wspieranie z FST inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
innych niż MŚP nie powinno ograniczać 
się do obszarów kwalifikujących się do 
pomocy państwa zgodnie z 
obowiązującymi zasadami pomocy 
państwa na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 
TFUE. Należy pozwolić wszystkim 
regionom na otrzymywanie pomocy za 
pośrednictwem FST, aby skutecznie 
przeciwdziałać zagrożeniu utratą miejsc 
pracy na wczesnym etapie.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Obszary najbardziej dotknięte 
przejściem na gospodarkę neutralną dla 
klimatu powinny mieć jak najwcześniej 
możliwość aktywnego przeciwdziałania 
powiązanym zmianom strukturalnym. W 
związku z tym obowiązujące unijne zasady 
pomocy państwa powinny gwarantować, 
że wymagana pomoc jest dopuszczalna 
niezależnie od statusu regionów objętych 
pomocą.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP] i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych 
w okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament uważa, że przestrzeganie zasady partnerstwa ma kluczowe znaczenie dla 
powodzenia terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, ponieważ zapewnia to 
partnerom gospodarczym i społecznym, a także na przykład grupom interesów związanych z 
ochroną środowiska możliwość udziału w konsultacjach w kwestiach programowania i 
wdrażania.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Według sprawozdawcy ważne jest również podkreślenie społecznego aspektu FST.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć do końca 
2020 r. Stanowi to wyzwanie dla instytucji 
zarządzających i państw członkowskich 
pod względem realizacji planów, ponieważ 
ich przyjęcie jest konieczne do uwolnienia 
finansowania. Aby ułatwić sprostanie 
temu wyzwaniu, przed przyjęciem planów 
należy zatem udostępnić warunkowe 
płatności zaliczkowe na pomoc 
techniczną.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 17,88 mld EUR w cenach 
z 2018 r. (kwota główna) i nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że proponowany FST ma znacznie szerszy zakres niż zaproponowany wcześniej przez 
Parlament Europejski fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej, potrzebny jest 
znacznie większy budżet. Nie powinno to jednak narażać na szwank środków pozostałych 
funduszy spójności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 10 decyzję 
w sprawie rocznego podziału między 
państwa członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa 
w ust. 2, zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.

Or. en
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze 
i innowacyjne, w tym na uniwersytetach i 
w publicznych instytucjach badawczych, 
oraz wspieranie transferu zaawansowanych 
technologii;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że inwestycje w badania i innowacje mogą być również 
kierowane do uniwersytetów i publicznych instytucji badawczych, jeżeli jest to uzasadnione w 
terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji. 

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, wytwarzanie energii elektrycznej, 
budowę i utrzymanie infrastruktury oraz 
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rozwój powiązanych technologii;

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, 
w redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym wykorzystywanie przyjaznych dla 
środowiska rodzajów transportu, i w 
efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym w rolnictwo cyfrowe i 
precyzyjne;

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 

f) inwestycje w projekty zmieniające 
przeznaczenie terenów;
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oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy i wsparcie 
dochodu;

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 

Oprócz tego FST może wspierać na 
odnośnych terytoriach inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały zatwierdzone jako część 
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warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). 
Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

skreśla się

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 
i zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu objętego 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP].

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu.

Komisja zatwierdza program wówczas, 
gdy terytoria najbardziej dotknięte 
procesem transformacji są wskazane 
w odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, który jest 
zgodny z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu, chyba że jest w stanie należycie 
uzasadnić odmowę zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składa się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en
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 Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami lokalnymi i regionalnymi 
danych terytoriów, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi 
i społecznymi transformacji, 
w szczególności pod względem 
spodziewanej utraty miejsc pracy 
w sektorach produkcji i wykorzystania 
paliw kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9

Korekty finansowe Korekty finansowe

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 

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

dokonać korekt finansowych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 i art. 8 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od [dzień wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia].

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
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decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie korzystają z okresu 
przejściowego do dnia ... [jeden rok od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] w celu przygotowania i 
przyjęcia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji. W okresie 
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przejściowym wszystkie państwa 
członkowskie w pełni kwalifikują się do 
finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia, natomiast Komisja nie 
uwzględnia tego finansowania przy 
podejmowaniu decyzji o umorzeniu lub 
utracie środków.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych 
z zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli 
w danym państwie członkowskim poziom 
ten nie jest przekroczony w żadnym 
regionie na poziomie NUTS 2, uwzględnia 
się emisje gazów cieplarnianych 
z zakładów przemysłowych w regionie na 
poziomie NUTS 2 o najwyższej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
(waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych 
z zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli 
w danym państwie członkowskim poziom 
ten nie jest przekroczony w żadnym 
regionie na poziomie NUTS 2, uwzględnia 
się emisje gazów cieplarnianych 
z zakładów przemysłowych w regionie na 
poziomie NUTS 2 o najwyższej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
(waga 33 %),

____________________ __________________
1 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).  

1 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).  
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Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego jako 
stosunek siły roboczej w przemyśle w 
każdym regionie ogółem (waga 33 % ),

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) ludność obszarów wyspiarskich lub 
oddalonych zależna od autonomicznej 
produkcji energii elektrycznej przez 
generatory na olej napędowy lub benzynę 
(waga 2 %);

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dodanie do metody alokacji środków FST nowego kryterium. 
Proponuje się niewielkie zwiększenie na rzecz państw członkowskich odpowiedzialnych za 
obszary wyspiarskie lub oddalone zależne pod względem energii elektrycznej od generatorów 
na olej napędowy lub benzynę, ponieważ obszary te nie są podłączone do głównej, 
kontynentalnej sieci elektroenergetycznej, w związku z czym przejście na zieloną energię jest 
szczególnie uciążliwe i kosztowne. Należy odpowiednio obniżyć wagę pozostałych punktów. 
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera a – podpunkt v b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vb) tempo, w jakim państwa członkowskie 
zobowiązują się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych z węgla 
kamiennego lub brunatnego, co znajduje 
odzwierciedlenie w odpowiednich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu do 2030 r. (waga 6 %);

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce dodano do metody alokacji środków FST nowe kryterium, proponując 
zwiększenie na rzecz państw członkowskich, które w projekcie krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu zadeklarowały bardziej ambitny wkład niż wymagany minimalny poziom 
ambicji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wysokość alokacji uzyskanych 
w wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 27 % kwoty 
głównej, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
Nadwyżka ponad 27 % kwoty głównej na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en
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UZASADNIENIE

A. Wprowadzenie

We wnioskach ustawodawczych regulujących wykorzystanie funduszy polityki spójności na 
lata 2021–2027 jednym z głównych celów pobudzających inwestycje UE będzie „Bardziej 
przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 
transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem”. Służy to wdrożeniu porozumienia paryskiego. Ponadto na działania związane z 
klimatem ma zostać wydane 25 % łącznych środków WRF. 

Europejski Zielony Ład jeszcze bardziej wzmacnia zaangażowanie UE na rzecz bardziej 
ekologicznej przyszłości, ponieważ określono w nim nową politykę wzrostu dla Europy, 
przyjmując ambitny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., który Rada 
Europejska zatwierdziła 12 grudnia 2019 r. 

Jednak na drodze do zielonej gospodarki i neutralności klimatycznej występują szczególne 
trudności, którymi powinniśmy zająć się niezwłocznie. Na przykład wiele regionów jest 
wciąż uzależnionych od paliw kopalnych lub procesów przemysłowych charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Dlatego przejście tych regionów na 
gospodarkę neutralną dla klimatu jest ogromnym wyzwaniem. Nie da się uniknąć 
konieczności ograniczenia działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów cieplarnianych lub opartej na produkcji i wykorzystywaniu 
paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny, zarówno pod względem wyników 
gospodarczych, jak i poziomu zatrudnienia. Inne sektory o wysokim poziomie emisji gazów 
cieplarnianych będą musiały zrezygnować z wysokoemisyjnych procesów: będą musiały 
przejść transformację. Ponadto miejsca pracy, które zależą pośrednio od wyżej wymienionych 
rodzajów działalności, będą musiały ulec transformacji albo mogą przestać istnieć. Wszystkie 
te zmiany będą miały bezpośredni wpływ na życie ludzi i nieuchronnie spowodują szereg 
wyzwań społecznych.

W związku z tym sprawozdawca z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że w osobnym, 
nowym projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w okresie finansowania po 2020 r. Komisja zwróciła uwagę na te wyzwania 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz zasygnalizowała znaczenie wspólnej reakcji UE 
na potrzebę sprawiedliwej transformacji. 

Jednak zdaniem sprawozdawcy niniejszy wniosek, który jest pierwszym wnioskiem 
ustawodawczym służącym realizacji priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, nadal wymaga pewnych 
modyfikacji, uzupełnień i dostosowań. Sprawozdawca jest szczególnie zaniepokojony 
skutkami społeczno-gospodarczymi procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej 
dla klimatu. Jest też głęboko przekonany, że UE musi dokonać transformacji, nie pozwalając 
na dalsze powiększenie się różnic między regionami i nie pozostawiając żadnego obywatela 
w tyle.

B. Struktura mechanizmu sprawiedliwej transformacji
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trójfilarową strukturę mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, składającą się z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, specjalnego 
programu w ramach InvestEU i instrumentu pożyczkowego grupy EBI na rzecz sektora 
publicznego. Z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą przede wszystkim 
udzielane dotacje, a nacisk będzie kładziony na dywersyfikację gospodarczą oraz 
przekwalifikowanie i aktywne włączenie pracowników i osób poszukujących pracy. Pozostałe 
dwa filary będą odpowiednio przyciągać inwestycje prywatne i zapewniać efekt dźwigni 
finansowej, dzięki któremu środki publiczne będą generować wielokrotnie większe zasoby. 

Sprawozdawca zwraca również uwagę, że wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji będzie odbywać się na zasadzie zarządzania dzielonego w bliskiej współpracy 
z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz zainteresowanymi stronami, ponieważ 
zapewnia to poczucie odpowiedzialności za strategię transformacji. Przestrzeganie zasady 
partnerstwa ma również kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia konsultacje z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi w kwestiach programowania i wdrażania.

C. Zakres wsparcia

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierał 
działania w zakresie dywersyfikacji gospodarczej, przekwalifikowania pracowników i 
naprawy środowiska. Jest to szeroki zakres działań, który bardziej konkretnie obejmuje 
inwestycje w: MŚP, badania i innowacje, infrastrukturę i technologie związane z energią, 
cyfryzację, regenerację, gospodarkę o obiegu zamkniętym, podnoszenie kwalifikacji i 
przekwalifikowanie pracowników oraz pomoc i włączenie osób poszukujących pracy. Zakres 
działań powinien być jeszcze szerszy i obejmować uniwersytety i publiczne instytucje 
badawcze, inwestycje w odnawialne źródła energii, wytwarzanie energii elektrycznej i 
budowę infrastruktury, a także przyjazne dla środowiska środki transportu. 

Ponadto z uwagi na wady energii jądrowej za stosowne uważa się wyłączenie elektrowni 
jądrowych z finansowania.

D. Budżet

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proponowany FST będzie wspierać 
transformację energetyczną i znacznie szerszy zakres działań w trzech szerokich kategoriach: 
wsparcie społeczne, ożywienie gospodarcze i renaturalizacja terenu. W związku z tym 
sprawozdawca postuluje o znacznie większy budżet niż 7,5 mld EUR proponowane przez 
Komisję, podkreślając jednak, że nie powinno to zagrażać finansowaniu pozostałych 
funduszy spójności. Ambitne cele polityki UE można osiągnąć jedynie za pomocą ambitnego 
budżetu. Zasoby pochodzące z FST powinny uzupełniać środki dostępne w ramach 
istniejących instrumentów polityki regionalnej Unii i nie powinny być wynikiem przesunięcia 
środków z innych funduszy. 

Sprawozdawca ma również nadzieję, że łączna kwota inwestycji w ramach trzech filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji przekroczy przewidziane 100 mld EUR, ponieważ 
konieczne będą dodatkowe środki na pomoc dla obszarów najbardziej dotkniętych 
wyzwaniami transformacji w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokich wskaźników zatrudnienia w trakcie procesu transformacji i po jego 
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zakończeniu. 

Zdaniem sprawozdawcy szczególną uwagę należy zwrócić też na ludność wysp i obszarów 
oddalonych, które do wytwarzania energii elektrycznej potrzebują generatorów na olej 
napędowy lub benzynę, ponieważ transformacja energetyczna może tam być trudniejsza i 
droższa. W związku z tym sprawozdawca zmienia wagę przewidzianą w metodzie alokacji 
środków i dodaje nowe kryterium dotyczące wysp i obszarów oddalonych, tak aby metoda ta 
odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby populacji w trakcie transformacji.

Ponadto sprawozdawca uważa, że należy nagradzać dodatkowe wysiłki podejmowane przez 
państwa członkowskie, prowadzące do ograniczenia emisji w większym stopniu niż 
wyznaczony cel. Dlatego sprawozdawca proponuje znaczne dostosowanie alokacji środków. 

E. Zasady pomocy państwa

Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu utratą miejsc pracy, konieczne jest elastyczne 
stosowanie zasad pomocy państwa i integracyjne podejście do wszystkich regionów. Oznacza 
to, że wsparcie nie powinno ograniczać się do obszarów kwalifikujących się do pomocy 
państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Należy nim 
objąć również inne obszary, w tym obszary ubogie, obszary o wysokim bezrobociu i regiony 
najbardziej oddalone. 

F. Płatności zaliczkowe

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do państw członkowskich należy 
przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji i wskazanie dotkniętych 
transformacją regionów na poziomie NUTS 3 lub ich części, którym należy zapewnić 
wsparcie. Ponieważ jednak przedłożenie planów do końca 2020 r. stanowi wyzwanie dla 
instytucji zarządzających i państw członkowskich pod względem realizacji, należy udostępnić 
warunkowe płatności zaliczkowe na pomoc techniczną, aby ułatwić sprostanie temu 
wyzwaniu. Ponadto państwa członkowskie powinny korzystać z okresu przejściowego w celu 
przygotowania i przyjęcia planów sprawiedliwej transformacji bez szkody dla ich 
kwalifikowalności do finansowania.
 


