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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest jednym ze środków podejmowanych 
przez Komisję w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w celu osiągnięcia celu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., który Unia sama sobie wyznaczyła ze 
szczególnym naciskiem na wspieranie regionów najbardziej zagrożonych i najbardziej 
dotkniętych transformacją.

Ten wniosek ustawodawczy jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek: wskazuje na 
nieuchronność, lecz także na koszt, wyzwania oraz trudności gospodarcze i społeczne związane 
z transformacją strukturalną naszych metod produkcji we wszystkich sektorach i regionach ze 
względu na ich zależność od paliw kopalnych i działalność przemysłową o wysokiej emisji 
CO2. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie mają podjąć wysiłki, należy zgodnie z 
podstawową zasadą solidarności europejskiej w pierwszej kolejności wesprzeć obszary 
najbardziej narażone i najbardziej dotknięte transformacją.

Sprawozdawca Komisji Transportu i Turystyki pochwala ten wniosek ze względu na jego cel 
(cel dotyczący neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla), jego podejście sprzyjające 
włączeniu społecznemu („nie pozostawiać nikogo w tyle”), jak i synergie, które będzie 
generował z innymi funduszami europejskimi. W szczególności fundusz ten jest w ramach 
zarządzania dzielonego i zgodnie z zasadą pomocniczości odpowiednio dostosowany do 
warunków krajowych i regionalnych poprzez krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu oraz 
plany terytorialne. Instrument ten jest zatem zakotwiczony w polityce regionalnej za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych, które opierają się na udziale państw członkowskich, i 
ulega wzmocnieniu dzięki dążeniu do osiągnięcia komplementarności z działaniami EBI i 
dodatkowymi mechanizmami finansowania (InvestEU itp.). Sprawozdawca uważa, że troska o 
zakotwiczenie terytorialne, jeśli chodzi o rozwój i wdrażanie tego narzędzia finansowania, jest 
kluczem do powodzenia transformacji i w związku z tym pragnie zwrócić uwagę na te przepisy.

Priorytetem niniejszego rozporządzenia jest pomoc w zmianie kwalifikacji pracowników i 
profilu przedsiębiorstw na terytoriach i w sektorach najbardziej dotkniętych transformacją 
poprzez dostosowanie ich narzędzi pracy. Jednak z powodu bardzo ograniczonej ilości środków 
przydzielonych na ten fundusz – nad czym można jedynie ubolewać, zważywszy na kwoty 
potrzebne do dokonania transformacji gospodarczej – sprawozdawca jest zdania, że możliwe 
jest bardziej precyzyjne ukierunkowanie tego instrumentu budżetowego w celu zwiększenia 
jego wartości dodanej i skuteczności poprzez większą optymalizację przydziału środków i 
zawężenie jego zakresu zastosowania do sektorów i działań najbardziej potrzebujących 
wsparcia.

W tym celu wprowadzono szereg przepisów:

- bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań kwalifikujących się do wsparcia z FST: 
chociaż sprawozdawca uważa, że pierwszeństwo należy faktycznie przyznać MŚP, 
które ze względu na swoją wielkość dysponują często mniejszym zakresem 
elastyczności w zakresie dostosowania swoich systemów produkcji, uważa jednak, że 
szereg działań zaproponowanych początkowo przez Komisję (badania i innowacje, 
cyfryzacja, pomoc w zakresie dekontaminacji ze względu na naruszenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”) nie ma bezpośredniego znaczenia dla celów rozporządzenia 
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i mogą być one również wspierane przez inne europejskie instrumenty budżetowe i 
finansowe;

- bardziej rygorystyczne kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do działań objętych 
systemem EU ETS: sprawozdawca uznaje pożyteczność rozwiązania polegającego na 
objęciu w ograniczonym zakresie i na podstawie indywidualnej zgody Komisji 
niektórych rodzajów działalności przemysłowej objętych unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji. Uważa jednak za bardzo istotne, by nie dopuścić do ryzyka 
efektu zdarzenia w tych przedsiębiorstwach, aby nie korzystały one z dodatkowej 
pomocy przyznawanej przez FST na dekarbonizację ich działalności przemysłowej po 
to, by następnie sprzedawać swoje nadwyżki uprawnień do emisji i w ten sposób 
uzyskiwać nieoczekiwane zyski, obok pomocy finansowej z FST.

- dalsza optymalizacja przydziału środków finansowych i większe ukierunkowanie tego 
przydziału na osiąganie rezultatów: z myślą o bardziej rygorystycznym stosowaniu 
zasady „wykorzystaj lub strać” podniesiono wymagane poziomy realizacji priorytetów, 
aby umożliwić dostosowania i ponowny przydział środków w przypadku braku 
realizacji celów oraz zapewnić dodatkowość każdego wydanego euro;

- celem FST jest wspieranie regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w 
celu osiągnięcia do 2050 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 
Wszystkie państwa członkowskie będą musiały przyczynić się do osiągnięcia tego 
wspólnego celu, mając na uwadze, że niepowodzenie ze strony jednego z nich 
zagroziłoby wysiłkom wszystkich pozostałych i miałoby negatywne skutki dla 
wszystkich pozostałych państw, nawet tych, które poczyniły największe postępy w 
zielonej transformacji. W związku z tym, aby zapewnić tę samą podstawową zasadę 
solidarności europejskiej, sprawozdawca jest zdania, że należy ograniczyć dostęp do 
tego funduszu dla państw członkowskich, które nie zobowiązały się jeszcze do 
osiągnięcia krajowego celu w zakresie neutralności emisyjnej do 2050 r., a przydział 
krajowy tych państw powinien zostać w części zawieszony do momentu przyjęcia tego 
celu;

- bardziej precyzyjna definicja kwalifikujących się rodzajów działalności przemysłowej: 
sprawozdawca przyznaje, że we wniosku prawidłowo zidentyfikowano obszary i 
sektory, które najsilniej odczują skutki transformacji, w szczególności ze względu na 
ich zależność od paliw kopalnych i wysokoemisyjną działalność przemysłową. 
Sprawozdawca zwraca jednak uwagę na poważne niedopatrzenie w tej identyfikacji i 
uważa, że należy rozszerzyć zakres inwestycji kwalifikujących się do wsparcia w 
ramach funduszu na działalność przemysłową, która – mimo że generuje niskie emisje 
gazów cieplarnianych – obejmuje wytwarzanie gotowych produktów, które ostatecznie 
nie są zgodne z celem neutralności Unii pod względem emisji dwutlenku węgla. 
Działalność ta – traktowana jako konieczny element transformacji – powinna być objęta 
funduszem. Szybkie i głębokie zmiany w całym łańcuchu wartości zachodzą zwłaszcza 
w sektorze produkcji pojazdów silnikowych: należy zatem udzielić mu szczególnego 
wsparcia europejskiego, aby zapewnić jego pomyślną transformację, wesprzeć 
pracowników oraz utrzymać jego konkurencyjność i wiodącą rolę w kontekście 
zwiększonej konkurencji międzynarodowej. Niemniej jednak należy pamiętać, że bez 
dekarbonizacji transportu niemożliwe jest osiągnięcie celu neutralności klimatycznej: 
sektor ten odpowiada za 23 % emisji CO2 w UE i udział ten rośnie, podczas gdy sam 
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transport drogowy odpowiada za 75 % emisji CO2 i energii zużywanej przez ten sektor. 
Producenci samochodów, ich dostawcy, obok sektorów konserwacji i napraw, są w 
największym stopniu narażeni na skutki przejścia na pojazdy bezemisyjne lub 
niskoemisyjne. Ze względu na znaczenie tych sektorów dla gospodarki europejskiej (3,5 
mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w UE, sektor motoryzacyjny odpowiada 
za 8,5 % miejsc pracy w przemyśle europejskim i za 7,5 % europejskiego PKB), muszą 
być one wspierane przez FST.

Sprawozdawca jest zatem przekonany, że uwzględnienie tych zaleceń dla Komisji Rozwoju 
Regionalnego pozwoli zwiększyć zdolności operacyjne i skuteczność Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji z myślą o osiągnięciu europejskiego celu, jakim jest neutralność 
klimatyczna, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w 
tym procesie transformacji.

POPRAWKI

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego. 
Chociaż walka ze zmianą klimatu 
i degradacją środowiska przyniesie 
wszystkim korzyści w długim okresie, 
a w średnim okresie postawi wszystkich 
przed nowymi możliwościami 
i wyzwaniami, to nie wszystkie regiony 
i państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
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mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych), działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub której produkty gotowe 
są niezgodne z celem Unii neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla. Taka 
sytuacja grozi nie tylko tym, że 
transformacja klimatyczna będzie 
przebiegać w Unii w różnym tempie, ale 
również pogłębieniem dysproporcji między 
regionami, co podważy cele dotyczące 
spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej. W tym kontekście 
szczególną uwagę należy poświęcić 
konkretnym wyzwaniom, jakie powstaną 
w wyniku transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej w regionach 
oddalonych, regionach wyspiarskich i na 
obszarach o niekorzystnym położeniu 
geograficznym, a także na obszarach 
borykających się z problemem 
wyludniania się.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, integracyjna i 
społecznie akceptowalna dla wszystkich, 
nie pozostawiając nikogo w tyle i walcząc 
z ubóstwem energetycznym. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie, a także 
różne podmioty regionalne i lokalne 
powinny zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji oraz charakterystykę i 
specyfikę swoich regionów, w tym 
intensywność emisji dwutlenku węgla oraz 
PKB na mieszkańca niższy od średniej 
unijnej, a także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych i przekształcić wyzwania w 
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szanse. W ramach transformacji unikać 
należy zapaści gospodarczej najbardziej 
narażonych regionów i jednocześnie 
zagwarantować podstawę rozwoju 
gospodarczego w tych regionach. Ważną 
rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym 
z filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
wspieranie działań na rzecz sprawiedliwej 
i udanej transformacji energetycznej w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu oraz łagodzenie negatywnych 
skutków transformacji klimatycznej 
poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
ograniczanie negatywnych skutków 
społecznych i finansowanie modernizacji i 
restrukturyzacji lokalnej gospodarki, 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie oraz tworzenie nowych szans 
za pomocą szkoleń, przekwalifikowywania 
i zaktualizowanych programów 
nauczania. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami. Ze względu 
na charakter polityki transformacji 
proponuje się, aby FST był instrumentem 
długoterminowym przy zapewnieniu 
pełnej zgodności z wizją osiągnięcia 
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neutralności klimatycznej na kontynencie 
do 2050 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 5

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 instrumentów 
polityki spójności oraz wszelkich innych 
stosownych unijnych i krajowych 
instrumentów finansowania 
ukierunkowanych na narażone sektory. 
Ustanowienie FST nie powinno prowadzić 
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do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP].

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na stałych 
paliwach kopalnych, które posiadają 
działalność przemysłową 
charakteryzującą się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub działalność 
przemysłową, której produkty gotowe 
ostatecznie nie są zgodne z celem Unii 
neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
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finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania unijnego.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19.  Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [ustanawiającym 
Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu 
o węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. 
W przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
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 

(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 i 
regionalne 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, łagodząc jednocześnie 
negatywne gospodarcze i społeczne skutki 
transformacji ekologicznej. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
tym względzie gaz ziemny może stanowić 
technologię pomostową w okresie 
przejściowym, zastępując bardziej 
wysokoemisyjne źródła energii, i ma 
udział w zwiększaniu wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych . 
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 
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na neutralną dla klimatu gospodarkę 
o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, w tym 
technologii SI, a także w dziedzinie 
cyfryzacji, łączności, dostępności i 
zrównoważonej mobilności, a także 
wspieraniu przesunięcia 
międzygałęziowego, 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.

__________________ __________________
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.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien również wspierać 
działalność przemysłową, która – mimo że 
nie generuje znaczących emisji gazów 
cieplarnianych – obejmuje wytwarzanie 
produktów przemysłowych dotkniętych 
skutkami przejścia na neutralność 
klimatyczną Unii. W związku z tym 
europejski sektor produkcji pojazdów 
silnikowych jest i będzie jeszcze w 
większym stopniu jednym z sektorów 
najbardziej dotkniętych skutkami 
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transformacji, mając na uwadze, że działa 
on w kontekście intensyfikacji 
konkurencji międzynarodowej i 
zaostrzania wymogów środowiskowych, 
jako, że odpowiada za prawie 20 % emisji 
CO2 w Unii. Nie można zatem osiągnąć 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla bez specjalnego 
wsparcia dla tego sektora, który 
odpowiada za 8,5% miejsc pracy w 
przemyśle w Unii, 7,5% PKB UE i około 
3,5 mln bezpośrednich miejsc pracy, co 
stanowi 11,4% miejsc pracy w przemyśle 
wytwórczym UE, oraz 13,8 mln 
pośrednich miejsc pracy. W szczególności, 
jako że producenci pojazdów, ich 
dostawcy oraz sektory konserwacji i 
naprawy są w największym stopniu 
narażeni, FST powinien wspierać te 
sektory oraz pomagać pracownikom i 
osobom poszukującym pracy w 
przekwalifikowaniu się w kierunku 
bardziej nowoczesnych umiejętności, 
zwłaszcza w kontekście alternatywnych 
gałęzi przemysłu produkujących pojazdy 
bezemisyjne lub niskoemisyjne. FST, jako 
skuteczne narzędzie w okresie 
transformacji i przejścia na niskoemisyjną 
mobilność, powinien również wspierać 
inwestycje w sieci i floty transportu 
publicznego i jednocześnie propagować 
przesunięcie międzygałęziowe, zwłaszcza 
w ośrodkach wielkomiejskich, oraz sieć 
połączeń na obszarach wiejskich. 
Szczególną uwagę należy również zwrócić 
na problemy społeczno-gospodarcze 
obszarów wyludnionych lub słabo 
zaludnionych, które w dużym stopniu 
zależą od paliw kopalnych, aby 
zapobiegać delokalizacji i wyludnianiu 
tych obszarów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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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 i osób 
samozatrudnionych dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im dostosowanie 
się do nowych możliwości zatrudnienia, a 
także pomoc w poszukiwaniu pracy i 
aktywną oraz pełną integrację na rynku 
pracy na rzecz osób poszukujących pracy. 
Ponadto należy uwzględnić w 
szczególności stopę bezrobocia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji, zwłaszcza stopę bezrobocia 
młodzieży.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług 
i przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 

(12) Aby zwiększyć modernizację i 
restrukturyzację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, FST 
powinien wspierać inwestycje produkcyjne 
w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy 
rozumieć jako inwestycje w środki trwałe 
lub aktywa niematerialne i prawne 
przedsiębiorstw służące produkcji towarów 
i usług i przyczyniające się w ten sposób 
do akumulacji brutto i zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie znacznej liczby miejsc pracy 
lub wspieranie przystosowywania miejsc 
pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
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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.

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 oraz powinny 
być zrównoważone i spójne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. W przypadku takich 
inwestycji należy zapobiegać ryzyku 
efektu zdarzenia występującego w danych 
zakładach przemysłowych, aby nie 
korzystały one z dodatkowej pomocy 
przyznawanej przez FST na 
dekarbonizację ich działalności po to, by 
następnie sprzedawać swoje nadwyżki 
uprawnień do emisji i w ten sposób 
uzyskiwać nieoczekiwane zyski, obok 
pomocy finansowej z FST. 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 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
zaistniałe zmiany strukturalne i środki 
wymagane w związku z tymi zmianami.

__________________ __________________
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).
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST powinny być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność 
w programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, należy umożliwić 
przygotowanie odrębnego programu FST 
lub programowanie zasobów FST 
w ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane 
dobrowolnymi przesunięciami środków z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 14

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. 

(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 do 2050 r., w szczególności 
w zakresie stopniowych przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych 
z produkcją stałych paliw kopalnych, innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
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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.

emisją gazów cieplarnianych lub 
działalności, której gotowe produkty 
przemysłowe nie są zgodne z celem 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i zwiększeniu możliwości 
zatrudnienia na obszarach dotkniętych 
skutkami transformacji w celu 
zapobiegania wykluczeniu 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, 
takie jak wskaźnik bezrobocia i utrata 
miejsc pracy, 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.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć jak 
najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Stanowi to wyzwanie dla 
instytucji zarządzających i państw 
członkowskich pod względem realizacji 
planów, ponieważ ich przyjęcie jest 
konieczne do uwolnienia finansowania. 
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Aby ułatwić sprostanie temu wyzwaniu i 
wspierać podmioty lokalne we wdrażaniu 
FST, przed przyjęciem planów należy 
zatem udostępnić warunkowe płatności 
zaliczkowe na pomoc techniczną.

Poprawka 16

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 zoptymalizować 
wykorzystanie zasobów FST i zwiększyć 
jego zorientowanie na rezultaty, Komisja 
powinna mieć możliwość – zgodnie 
z zasadą proporcjonalności – stosowania 
korekt finansowych w przypadku wyników 
znacznie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie 
z art. 290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych 
w załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów oraz przy udziale 
przedstawicieli społeczności dotkniętej 
skutkami transformacji, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
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kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

__________________ __________________
15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13. 15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. Głównymi 
powodami tego są różnice w poziomie 
rozwoju poszczególnych terytoriów oraz 
zacofanie terytoriów najmniej 
uprzywilejowanych, a także ograniczone 
zasoby finansowe państw członkowskich 
i terytoriów, z jednej strony, jak również 
konieczność spójnego wdrażania ram 
obejmujących kilka unijnych funduszy 
w ramach zarządzania dzielonego, 
z drugiej strony. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu powinny uwzględniać skutki 
pandemii COVID-19 w całej Unii. Cele te 
nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, 
a także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, 
z jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
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jest konieczne do osiągnięcia tych celów, określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom lub rodzajom 
działalności gospodarczej, które 
napotykają poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze w procesie transformacji w 
kierunku gospodarki UE neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., zwłaszcza w zakresie 
tworzenia miejsc pracy oraz podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji pracowników, a także 
szkolenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest wspieranie 
działań ukierunkowanych na 
sprawiedliwą i pomyślną transformację 
energetyczną oraz umożliwienie regionom, 
podmiotom gospodarczym i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r. Finansowanie z FST 
jest niezbędne dla dalszego zmniejszania 
dysproporcji regionalnych oraz dla 
europejskiej spójności społecznej.
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Poprawka 21

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 11 270 459 000 EUR 
w cenach bieżących (10 mld w cenach z 
2018 r.) i nie są przesuwane ze środków z 
innych funduszy UE objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe 
RWP].Ta kwota może zostać zwiększona, 
w zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie 2 % 
w skali roku.

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie co 
najmniej 2 % lub na poziomie rocznej 
stopy inflacji w Unii, jeśli przekracza ona 
2 %.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 

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

podziału między państwa członkowskie 
zasobów w okresie 2021–2027, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I oraz zgodnie z rocznym 
podziałem zasobów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], są 
wdrażane w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 32 
803 000 000 EUR w cenach bieżących (30 
mld w cenach z 2018 r.) z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (vi) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem jego art. 4 
ust. 3, 4 i 8.
Kwotę tę uznaje się za inne zasoby, 
o których mowa w art. 3 ust. 2, i stanowi 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
Środki te udostępnia się na zobowiązania 
budżetowe w ramach celu „Inwestycje na 
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rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” na lata 2021–2024, oprócz 
zasobów ogólnych określonych w art. 3, 
w następujący sposób:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
Ponadto udostępnia się kwotę 
15 600 000 EUR w cenach bieżących na 
wydatki administracyjne z zasobów, 
o których mowa w akapicie pierwszym.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460. Słowa „(30 mld w cenach 
z 2018 r.)” zostały dodane do tekstu wniosku.)

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 0,35 % kwoty, o której mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy, przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Roczny podział kwoty, o której 
mowa w ust. 1, między państwa 
członkowskie określa się w decyzji 
Komisji, o której mowa w art. 3 ust. 3, 
zgodnie z metodyką określoną 
w załączniku I.
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(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460 z odniesieniem do 
załącznika I w brzemieniu zmienionym w tym wniosku.)

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
kwota, o której mowa w ust. 1, nie 
wymaga uzupełniającego przesunięcia 
środków z EFRR ani EFS+, o którym 
mowa w załączniku I.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460. Słowo „przesunięcie” 
zastępuje użyte w pierwotnym tekście wniosku słowo „wsparcie”.)

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 14 
ust. 3 rozporządzenia finansowego zasady 
dotyczące anulowania zobowiązań, 
określone w tytule VII rozdział IV 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], mają 
zastosowanie do zobowiązań budżetowych 
opierających się na zasobach, o których 
mowa w ust. 1. Na zasadzie odstępstwa od 
art. 12 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 
finansowego zasobów tych nie 
wykorzystuje się na kolejny program ani 
kolejne działanie.

(W poprawce tej przejęto tekst z nowego wniosku COM 2020/0460.)
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

a) inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa, w tym MŚP oraz 
przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Poprawka 33

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

da) inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub spalania gazu 
ziemnego, o ile spełnione są następujące 
warunki:
– inwestycje prowadzą do modernizacji 
lub zastąpienia istniejącej infrastruktury 
charakteryzującej się większą 
intensywnością emisji dwutlenku węgla,
– inwestycje przyczyniają się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej w 
Unii najpóźniej do 2050 r., 
– infrastruktura objęta wsparciem opiera 
się na synergii ze zdolnością do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i innej energii neutralnej 
pod względem emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w zieloną 
infrastrukturę, zmniejszenie 
zanieczyszczeń, regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym m.in. tworzenie 
ośrodków różnorodności biologicznej, z 
korzyścią dla zrównoważonej turystyki;

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie g) inwestycje we wzmacnianie 
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gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
wszelkiego rodzaju odpadów i 
ograniczanie ich ilości, efektywne 
gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) inwestycje w programy na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników oraz osób 
samozatrudnionych, a także inwestycje w 
szkolenia w zakresie przedsiębiorczości;

Poprawka 37

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 w formie wsparcia 
na rzecz dostępu do rynku pracy;

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur sprzyjających 
czystej ekologicznie i zrównoważonej 
mobilności, przyczyniające się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i 
dywersyfikacji rozwiązań w zakresie 
zrównoważonej mobilności; inwestycje w 
sieci i floty transportu publicznego, 
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skupione w szczególności na 
propagowaniu przesunięcia 
międzygałęziowego w kierunku 
mobilności niskoemisyjnej w ośrodkach 
wielkomiejskich i na obszarach wiejskich;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) działania przemysłowe, których 
produkty gotowe lub ich zastosowanie 
ostatecznie są niezgodne z celem 
dotyczącym neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne 
w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
w oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

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

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji i nie 
nakładają się poprzez efekt zdarzenia 
występującego niezależnie z zyskami 
uzyskiwanymi przez zakłady przemysłowe 
w ramach ETS. Inwestycje te są ponadto 
zrównoważone i nie zwiększają ani nie 
utrzymują zależności od stałych paliw 
kopalnych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) budowy elektrowni jądrowych;

Poprawka 43

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

Poprawka 44

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;

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
gazu ziemnego;

Poprawka 45

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

Poprawka 46

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 

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria lub w których prowadzona 
jest dana działalność gospodarcza, na 
podstawie terytorialnych planów 
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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.

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.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów lub 
rodzajów działalności gospodarczej 
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.

Poprawka 48

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 

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim, 
a środki te mogą zostać uzupełnione 
środkami przesuniętymi na zasadzie 
dobrowolności zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST nie może 
przekroczyć trzykrotności kwoty wsparcia 
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trzykrotności tej kwoty. z FST na cele tego priorytetu.

Poprawka 49

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, przy pełnym poszanowaniu 
zasady partnerstwa, wspólnie 
z właściwymi organami danych terytoriów, 
w tym z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący obszary 
dotkniętego terytorium lub terytoriów 
odpowiadających 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 
gospodarczymi, dotyczącymi rynku pracy, 
społecznymi i dotyczącymi spójności 
terytorialnej negatywnymi skutkami 
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 
i przejścia na alternatywne gałęzie 
przemysłu w sektorach, w których gotowe 
produkty przemysłowe ostatecznie nie są 
zgodne z celem, jakim jest neutralność 
emisyjna.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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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).

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 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
procesu transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 
r., w tym harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne 
z najnowszą wersją krajowego planu 
w dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jednoznaczne zobowiązanie 
zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r., 
oraz zgodnie z celami UE w zakresie 
redukcji emisji do 2030 r.;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), 

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria lub dane rodzaje działalności 
gospodarczej wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
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i dlaczego powinny one otrzymać wsparcie 
z FST zgodnie z ust. 1;

transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

Poprawka 53

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 lub rodzaje działalności 
gospodarczej najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, dotyczącymi rynku pracy, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia do 2050 r. na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, z 
uwzględnieniem stopy bezrobocia i przy 
wskazaniu liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone i utraconych 
dochodów regionalnych, a także potrzeb 
i celów w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r. w związku z 
przekształceniem lub zaprzestaniem na 
tych terytoriach działalności, która 
charakteryzuje się wysoką intensywnością 
emisji gazów cieplarnianych lub której 
gotowe produkty przemysłowe ostatecznie 
nie są zgodne z celem neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
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gospodarkę neutralną dla klimatu; r., oraz opracowanie planów dotyczących 
zrównoważonej mobilności i 
ekologicznych planów energetycznych 
dostępnych i przystępnych cenowo na 
terytoriach najbardziej dotkniętych 
skutkami transformacji;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r. i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w zakresie 
infrastruktury transportowej: wykaz 
takich operacji oraz ocenę skutków 
wskazującą poziom przyciągania 
inwestycji, oczekiwaną liczbę miejsc pracy 
utworzonych dzięki budowie 
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infrastruktury i wkład w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych;

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) kompleksowe ramy czasowe 
wdrażania konkretnych działań 
przewidzianych w planie.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji wyklucza się wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
opartą na stałych paliwach kopalnych i 
plany te muszą umożliwiać dalsze 
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wzmacnianie lokalnych gospodarek.
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