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FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI (FST)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem
finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom
zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi
z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. FST
ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie
neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020)0022).

KONTEKST

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący następnych
wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. We wniosku wskazano na
ambitniejsze dążenia Komisji Europejskiej w odniesieniu do działań związanych
z klimatem i zaproponowano, by na takie działania przeznaczyć 25% wydatków UE.
W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego
Zielonego Ładu[1], w którym przedstawiła plan działania na rzecz nowej polityki
wzrostu gospodarczego dla UE. W ramach Zielonego Ładu i w dążeniu do celu,
jakim jest skuteczne osiągnięcie neutralności klimatycznej UE w sprawiedliwy
sposób, Komisja Europejska zaproponowała utworzenie mechanizmu sprawiedliwej
transformacji, który obejmowałby Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Stwierdziła, że mechanizm ten powinien koncentrować się na regionach i sektorach,
w których transformacja wywiera największe skutki ze względu na ich uzależnienie
od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i łupków bitumicznych, a także na procesach
przemysłowych charakteryzujących się wysoką emisją gazów cieplarnianych.
Mechanizm ten będzie składać się z trzech filarów:
— Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,

— specjalnego systemu w ramach Programu InvestEU,

[1]Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640).
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— instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego udostępnianego przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w celu wprowadzenia dodatkowych inwestycji
w odnośnych regionach.

FST zapewni przede wszystkim dotacje. Specjalny system transformacji w ramach
InvestEU będzie przyciągał inwestycje prywatne. Działalność EBI zapewni efekt
dźwigni w odniesieniu do publicznych środków finansowych.
Głównym celem wsparcia w ramach FST będzie dywersyfikacja gospodarcza
obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej, a także
przekwalifikowanie i aktywna integracja pracowników oraz osób poszukujących pracy
z tych obszarów. Kryteria, zgodnie z którymi inwestycję będą się kwalifikowały
do wsparcia w ramach pozostałych dwóch filarów mechanizmu sprawiedliwej
transformacji, będą szerzej zdefiniowane, aby obejmować również działania związane
z transformacją energetyczną.

CELE

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie kluczowym narzędziem
wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do
osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji
regionalnych. Jego głównym celem będzie łagodzenie skutków transformacji
poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz
łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, FST
będzie wspierać inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste
technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja obszarów przemysłowych,
przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna.
FST będzie wdrażany zgodnie z zasadami zarządzania dzielonego, co oznacza ścisłą
współpracę z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby uzyskać dostęp do
wsparcia z FST, państwa członkowskie będą musiały przedłożyć terytorialne plany
sprawiedliwej transformacji. Plany te będą określać konkretne dziedziny interwencji
na podstawie skutków gospodarczych i społecznych transformacji, w szczególności
w odniesieniu do spodziewanej utraty miejsc pracy oraz przekształcenia procesów
produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów
cieplarnianych.

BUDŻET I ZASADY FINANSOWANIA

FST zapewni wsparcie wszystkim państwom członkowskim. Kryteria przydziału
oparte są na emisjach przemysłowych w regionach o wysokiej intensywności emisji
dwutlenku węgla, na zatrudnieniu w przemyśle oraz wydobyciu węgla kamiennego
i brunatnego, produkcji torfu i łupków bitumicznych oraz na poziomie rozwoju
gospodarczego. Państwa członkowskie, które nie zobowiązały się jeszcze do realizacji
celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., otrzymają jedynie
50% planowanego przydziału środków. Poziom współfinansowania projektów będzie
ustalany w zależności od kategorii regionu, w którym realizowane są te projekty.
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Budżet FST jest obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim
a Radą Unii Europejskiej i zostanie ustalony w najbliższej przyszłości.
Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie były zobowiązane
do uzupełnienia przydziału środków z FST środkami przydzielonymi w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus (EFS+) za pomocą specjalnego mechanizmu przesunięć, które będą
miały ostateczny charakter. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej przesunięcia
te będą odpowiadały co najmniej półtorakrotności, a najwyżej trzykrotności przydziału
zasobów z FST.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Budżet FST jest obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim
a Radą Unii Europejskiej. 17 września 2020 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko
negocjacyjne z proponowanymi poprawkami do wniosku Komisji Europejskiej.
Oczekuje się, że do stycznia 2021 r. przyjęta zostanie ostateczna wersja FST.
W odniesieniu do wniosku w sprawie FST Parlament Europejski jest szczególnie
zaniepokojony społeczno-gospodarczym wpływem transformacji w kierunku
gospodarki neutralnej dla klimatu i zaproponował środki, które pomogą
w przeprowadzeniu tego procesu bez dalszego pogłębiania się dysproporcji między
regionami i pozostawiania kogokolwiek samemu sobie.
Parlament Europejski zaproponował, by rozszerzyć zakres działań, które można
finansować w ramach FST. Powinno to umożliwić regionom, obywatelom,
przedsiębiorstwom i innym zainteresowanym stronom skuteczne przeciwdziałanie
społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a także związanym z zatrudnieniem
skutkom transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Ponadto
Parlament Europejski zaproponował szereg wyłączeń w odniesieniu do niektórych
rodzajów działalności gospodarczej, podkreślając znaczenie społecznego aspektu
funduszu.
Parlament Europejski zaproponował, by przeznaczyć znacznie wyższy budżet na
FST, co pozwoliłoby na dobrowolne, a nie obowiązkowe dokonywanie przesunięć
z EFRR i EFS+. Zaleca również wprowadzenie „zielonego mechanizmu nagród”,
za pośrednictwem którego przyznawano by dodatkowe środki finansowe państwom
członkowskim, które zdołałyby zmniejszyć emisje gazów w szybszym tempie niż
oczekiwano, a jednocześnie zapewniono by specjalne przydziały dla wysp i regionów
najbardziej oddalonych.

Marek Kołodziejski
10/2020
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