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Świat wciąż ma szansę na uniknięcie katastrofalnych 
skutków zmian klimatycznych. Ograniczenie wzrostu 
średniej globalnej temperatury do 1,5°C będzie miało 
kluczowe znaczenie, ale droga do osiągnięcia tego 
celu jest wąska. Oczekuje się, że nadchodząca zielona 
transformacja przyniesie ogromne możliwości dla 
całego społeczeństwa, jednak niektóre grupy i regiony 
będą potrzebowały większej pomocy w radzeniu 
sobie z kosztami tej zmiany. Niniejszy briefing ma 
na celu podniesienie świadomości gmin w zakresie 
zmian w polityce europejskiej, które mogą pomóc 
w zaangażowaniu w nią, aby umożliwić prawdziwie 
sprawiedliwą transformację.

W ramach transformacji w czerwcu 2021 r. przyjęto unijny Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji (FST), a państwa członkowskie opracowują 
obecnie terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, aby uzyskać dostęp do 
finansowania. Ponieważ UE wchodzi właśnie w fazę wdrażania sprawiedliwej 
transformacji, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby to lokalni interesariusze 
angażowali się w zmiany i napędzali je.

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i przyjęciu Terytorialnych Planów 
Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regiony zależne od paliw kopalnych, które 
najbardziej ucierpią w procesie przejścia do neutralności klimatycznej, uzyskają 
dostęp do wsparcia w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (MST) 
i gwarancję, że transformacja będzie sprawiedliwa i pozytywna dla danego 
regionu.

Niniejszy briefing zawiera aktualne informacje na temat wdrażania unijnego 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w tym TPST. Przedstawiamy 
szczegóły dotyczące głównych wyzwań, jakie stoją przed regionami w 
związku z opracowaniem planów, a także udzielamy pomocnych wskazówek 
dotyczących terminów i treści. Przedstawiamy również przegląd innej 
polityki UE, która jest obecnie w trakcie negocjacji i która będzie istotna dla 
burmistrzów i osób zainteresowanych zapewnieniem sprawiedliwego przejścia 
do neutralności klimatycznej: Społecznego Funduszu Klimatycznego UE. 
Ponadto briefing zawiera informacje na temat innych działań instytucjonalnych 
UE, istotnych dla wspierania sprawiedliwej transformacji w całej Unii: 
Platformy Sprawiedliwej Transformacji oraz Inicjatywy Przemian w Regionach 
Węglowych i Regionach o Dużej Emisji Dwutlenku Węgla. Briefing porusza 
też skutki wojny w Ukrainie i implikacje unijnego planu reakcji, znanego jako 
„RePowerEU”. 

Fundacja WWF przygotowała niniejsze podsumowanie dla burmistrzów w 
ramach Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wszelkie 
wnioski, pomysły i pytania, w tym te dotyczące możliwości dołączenia do 
Forum i zaangażowania się w jego działalność, prosimy kierować do Zuzanny 
Głowackiej.



AKTUALIZACJA POLITYKI UE DOT. SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI. DLA BURMISTRZÓW I SAMORZĄDÓW 

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

1	 Projekty	będą	musiały	być	zgodne	z	ostatecznie	przyjętym	terytorialnym	planem	sprawiedliwej	transformacji.

2	 Tekst	dostępny	w	każdym	z	języków	UE:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32021R1056

3	 Poziom	NUTS	3:	w	UE	na	poziomie	NUTS	3	jest	1166	regionów,	z	których	każdy	ma	od	150	000	do	800	000	mieszkańców.	Zwykle	fundusze	UE	są	programowane	na	poziomie	NUTS	
2	(czyli	o	wiele	większych	jednostek	terytorialnych).	Mapy	poszczególnych	krajów	z	podziałem	na	jednostki	NUTS	można	znaleźć	pod	adresem:	https://ec.europa.eu/eurostat/web/
nuts/nuts-maps

4	 Austria,	Czechy,	Grecja,	Finlandia,	Francja,	Niemcy,	Dania	i	Litwa	(stan	na	21	czerwca	2022	r.).

GŁÓWNE ZAGADNIENIA I KLUCZOWE DATY

• Komisja Europejska prowadzi formalne i nieformalne 
rozmowy z państwami członkowskimi. Zgodnie z jej 
założeniami wszystkie terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji (TPST) powinny zostać przyjęte przed końcem 
2022 r.

• Wdrożenie tych planów do końca 2022 r. jest ważne, 
ponieważ stanowi warunek zachowania przydziału z 2021 r.

• Ponad 50 % środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji należy rozdysponować do 2023 r. (i wydać do 
2026 r.).

Uwaga:  Realizację projektów można rozpocząć już teraz, 
nawet jeśli terytorialny plan sprawiedliwej transformacji nie 
został zatwierdzony, ponieważ wypłaty mogą być realizowane z 
mocą wsteczną1.

KONTEKST

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) został 
ustanowiony przez UE w czerwcu 2021 r. W rozporządzeniu2  
ustanawiającym FST określono zasady, zgodnie z którymi ma 
zostać rozdysponowane 17,5 mld EUR (z zachowaniem cen 
z 2018 r.), a także wysokość środków, które otrzyma każde 
państwo członkowskie. Najważniejsze zapisy tego dokumentu 
można znaleźć w załączniku do niniejszej analizy.   

Państwa członkowskie muszą opracować na szczeblu lokalnym3 
terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które musi 
zatwierdzić Komisja Europejska. Dopiero to pozwala uzyskać 
dostęp do środków z FST i wydatkować je na projekty. Szablon 
terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji można 
znaleźć w Załączniku 2 do rozporządzenia.

FST jest pierwszym filarem mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji. Terytorialny plan sprawiedliwej transformacji 
daje dostęp do 2 i 3 filaru mechanizmu. W efekcie dostępne 
wsparcie finansowe jest o wiele większe niż w ramach samego 
FST.

JAKI JEST STATUS PRAC NAD TERYTORIALNYMI 
PLANAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI W 
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH?

FST podlega rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, 
co oznacza, że jest objęty tymi samymi zasadami nadzoru i 
programowania co inne fundusze polityki spójności, takie 
jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS+). Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji (TPST) mogą funkcjonować 
samodzielnie lub w ramach już istniejących programów 
operacyjnych.

Przed ustanowieniem terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji (i programów operacyjnych), każde państwo 
członkowskie musi złożyć zatwierdzoną umowę o partnerstwie 
do przyjęcia przez Komisję Europejską.  Większość umów o 
partnerstwie została już złożona, a dziewięć z nich już przyjęto4.

Komisja Europejska oczekuje, że wszystkie umowy 
o partnerstwie zostaną złożone do lipca 2022 r. i 
przyjęte przed końcem września 2022 r.

Przyjęcie umowy o partnerstwie nie powinno utrudniać 
implementacji planów TPST ani innych programów 
operacyjnych.

Według stanu na 21 czerwca 2022 r., 78% programów 
operacyjnych zostało przedłożonych Komisji, z czego 39 zostało 
już przyjętych. 

©
 D

av
id

 B
eb

be
r /

 W
W

F



5

Status samych planów TPST:

• Jak dotąd przyjęto 7 planów TPST5:
• Dotychczas dziewięć państw złożyło oficjalnie swoje plany 

TPST przed Komisją6. 
• Nieformalnie swoje plany TPST przedstawiło Komisji 16 

państw.
• Jedno państwo członkowskie nie przedstawiło jeszcze 

Komisji żadnej wersji swoich planów TPST.

Samorządy regionów w procesie sprawiedliwej transformacji 
powinny uczestniczyć w pracach nad planami TPST. Jeśli nie 
uczestniczyli Państwo w pracach nad TPST lub mają 
Państwo poczucie, że konsultacje były nieadekwatne, 
prosimy zgłosić to WWF lub bezpośrednio Komisji 
Europejskiej.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG 
Regio), która kieruje JTF w Komisji Europejskiej, podkreśla, 
że państwa członkowskie powinny jak najszybciej formalnie 
przedłożyć swoje TJTP, aby mieć gwarancję dostępu do 
pełnego dostępnego finansowania. Zdaniem Komisji plany 
TPST, które zostały już złożone oficjalnie lub jeszcze w wersji 
nieformalnej, powinny zostać zatwierdzone do końca 2022 
r., o ile państwa członkowskie wprowadzą w nich wymagane 
zmiany.

Geograficzny zasięg FST został ustalony w toku rozmów z 
państwami członkowskimi. 

5	 Regiony,	których	dotyczą,	przedstawiono	na	tej	mapie:		 https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/jtf/just-transition-platform/

6	 Austria,	Czechy,	Francja,	Grecja,	Holandia,	Polska,	Portugalia,	Szwecja	(stan	na	21	czerwca	2022	r.).

7	 Przyjęcie	kilku	programów,	gdy	nie	spełniono	podstawowych	warunków,	jest	ryzykowne	(nie	ma	pewności,	czy	środki	finansowe	zostaną	przyznane).

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE WYZWANIA I 
PRZESZKODY, KTÓRE UTRUDNIAJĄ UZYSKANIE 
AKCEPTACJI KOMISJI DLA PLANÓW TPST?
By plany TPST mogły zostać przyjęte, Komisja Europejska 
musi je zatwierdzić. Dopiero wtedy regiony mogą otrzymać 
środki z FST i MST. Niektóre TJTP, które zostały formalnie 
przedłożone przez państwa członkowskie, zostały już 
odrzucone. 

Do głównych problemów, które uniemożliwiają 
zatwierdzenie planów przez Komisję Europejską, 
należą:

• brak informacji o procesie transformacji na poziomie 
krajowym do roku 2030 i/lub brak harmonogramu 
realizacji celów klimatycznych na lata 2030–2050,

• niejasne przedstawienie skutków transformacji i jej ram 
czasowych na poziomie terytorialnym (społecznych, 
gospodarczych, demograficznych, środowiskowych i 
zdrowotnych),

• niewystarczające uwzględnienie potrzeb w zakresie 
umiejętności, zmiany kwalifikacji i dywersyfikacji 
gospodarki.

W ogólniejszym ujęciu za problemy z programami 
operacyjnymi odpowiadają państwa członkowskie, które nie 
poddają planowanych działań wystarczającej ocenie zgodności 
z kryterium DNSH (ang. Do No Significant Harm), choć 
wymaga tego unijne rozporządzenie w sprawie systematyki, i w 
niewielkim stopniu spełniają podstawowe warunki7. Sytuacja 
ta poprawiła się jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 

Ryc.	1:	Postęp	programowania	środków	w	ramach	polityki	spójności.	Źródło:	prezentacja	Komisji	Europejskiej	dla	grupy	
eksperckiej	partnerów	w	ramach	RWP	z	21	czerwca	2022	r.	Pełna	prezentacja	jest	dostępna	tutaj.

Postęp programowania środków w ramach polityki spójności 

Umowa o partnerstwie Program

14% 
Do przedłożenia w czerwcu 
2022 r.  [70]

33% 
Wdrażany
[9 - AT, CZ, EL, FI, FR, 
DE, DK, LT and SE, see 
Inforegio]

15% 
Do przedłożenia w 
czerwcu-lipcu 2022 r. 

10% 
Wdrażany [39]

8%
Do przedłożenia w III 
kwartale 2022 r. 

66%
Zgłoszony[266]

52%
Zgłoszony [14]

https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/structured-dialogue-with-partners/
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CZY W PLANACH TPST NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ 
PROJEKTY?

Zasadniczo plany TPST nie muszą – i nie powinny – 
zawierać konkretnych projektów. Jedyne projekty, które 
trzeba w nich zawrzeć, to zaplanowane inwestycje w działania 
lub instalacje określone w Załączniku 1 do obowiązującej 
dyrektywy o handlu emisjami, np. instalacje wytwarzające 
energię cieplną (w tym jednostki spalania o mocy cieplnej 
przekraczającej 20 MW), a także obiekty przemysłowe (takie 
jak huty stali).

Jeśli środki mają zostać przeznaczone na inwestycje 
produkcyjne przedsiębiorstw innych niż MŚP, plan TPST 
musi zawierać wstępny wykaz wspieranych działań i 
przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem dla potrzeby ich 
dofinansowania. Takie uzasadnienie powinno obejmować 
analizę luk, która pokazuje, że w razie niezrealizowania danej 
inwestycji liczba zlikwidowanych miejsc pracy przewyższy 
liczbę miejsc utworzonych.

Komisja Europejska nie akceptuje programów realizowanych 
na zasadach zarządzania dzielonego. Fundusze są przydzielane 
projektom w ramach programów operacyjnych na podstawie 
decyzji podejmowanych przez komitet monitorujący8 w danym 
państwie członkowskim.

W celu zapewnienia przejrzystości dobry plan TPST powinien 
za to zawierać kryteria wyboru projektów lub określać metody 
opracowania tych projektów.

CZY REALIZACJĘ PROJEKTÓW MOŻNA 
ROZPOCZĄĆ JESZCZE PRZED ZATWIERDZENIEM 
PLANÓW TPST?

Projekt może ruszyć jeszcze przed zatwierdzeniem 
planu TPST, a wsparcie może być wypłacane z mocą 
wsteczną, o ile realizację przedsięwzięcia rozpoczęto 
w 2021 lub 2022 r. Warunkiem wypłacenia dofinansowania 

8	 Zob.	załącznik	z	glosariuszem	unijnych	terminów.

9	 Odsyłacz	do	internetowej	platformy	sprawiedliwej	transformacji	znajduje	się	tutaj:	https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/jtf/just-transition-platform/

10	 Strona	dostępna	pod	adresem:	https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/jtf/just-transition-platform/opportunities

jest jednak zatwierdzenie planu TPST i zgodność danego 
projektu z tymże planem. 

Decyzję o rozpoczęciu projektu przed zatwierdzeniem 
TPST powinno się podjąć wspólnie ze stosowną instytucją 
zarządzającą

KIEDY UPŁYWA TERMIN PRZYGOTOWANIA 
PLANÓW TPST?
Nie wskazano oficjalnego terminu, do którego można zgłaszać 
plany TPST. Plany TPST powinny jednak zostać przyjęte 
jeszcze w 2022 r. W przeciwnym razie środki przydzielone 
na 2021 r. przepadną. Oznacza to, że oficjalne plany należy 
złożyć najpóźniej w okolicy września 2022 r., ponieważ inaczej 
istnieje ryzyko, że nie zostaną zatwierdzone i przyjęte na czas, a 
w konsekwencji dojdzie do utraty środków przeznaczonych na 
rok 2021 r. 

Instytucje zarządzające muszą następnie rozdysponować 
środki na projekty do końca 2023 r., by wykorzystać tę część 
FSP (10 mld EUR), która pochodzi z NextGenerationEU 
(unijnego funduszu odbudowy po pandemii COVID). 
Zgodnie z rozporządzeniem środki należy wydać do 2026 
roku. W związku z tym 57 % środków (grantów) z FST trzeba 
rozdysponować do końca 2023 roku.

Państwa członkowskie powinny zabiegać o jak najszybsze 
przyjęcie planów TPST, by mieć wystarczająco dużo czasu na 
opracowanie bardzo dobrych i merytorycznych projektów.

JAKIE WSPARCIE TECHNICZNE JEST DOSTĘPNE?

Dostępna w sieci platforma sprawiedliwej transformacji9 
stanowi centrum wiedzy o unijnym wsparciu na rzecz 
sprawiedliwej transformacji. Na stronie „Funding 
Opportunities”10 (możliwości finansowania) można znaleźć 
szczegółowe informacje o wsparciu technicznym potrzebnym w 
kontekście sprawiedliwej transformacji. Odsyłacze do istotnych 
źródeł wsparcia technicznego można znaleźć na tej stronie.

©
 B

ru
no

 A
rn

ol
d



7

Opracowywanie planów TPST

Większość planów jest już na dość zaawansowanym etapie 
przygotowania. Już wcześniej udzielano wsparcia w postaci 
pomocy technicznej (często udzielanej przez konsultantów, 
ale z różnym skutkiem), w tym także za pośrednictwem 
programu START (Secretariat Technical Assistance to Regions 
in Transition) w ramach Platformy Węglowej. Takie wsparcie 
było dostępne do 2021 r. i skorzystało z niego siedem regionów. 
Przydatnym efektem tego programu jest biblioteka zasobów11 
opracowana w kontekście zaangażowanych regionów i ich 
procesów planowania. Oto kilka przykładów.

• Sprawozdanie podsumowujące z warsztatów START 
zorganizowanych w Małopolsce (Polska) i poświęconych 
temu, jaką rolę powinny odgrywać kobiety w sprawiedliwej 
transformacji.

• W dokumencie „Midlands Engagement Process” zebrano 
wytyczne dotyczące procesu zgłaszania projektów i programów 
i kryteriów ich kwalifikowalności. Można znaleźć w nim 
informacje o możliwościach i nowych rodzajach działalności 
gospodarczej na terenach wiejskich, a także przykłady 
innowacyjnych i realizowanych przez społeczności projektów 
rozwoju wsi.

• W dokumencie „Transformation Options Framework” dla 
Śląska przedstawiono porady, jak identyfikować i analizować 
możliwości transformacji terenów pokopalnianych i 
poprzemysłowych.

• W dokumencie „Midlands Pathway to Transition”12 
wskazano możliwe scenariusze transformacji, a także 
zasady angażowania partnerów, zachowywania zgodności 
ze zrealizowanymi już planami krajowymi i lokalnymi, a 
także sposoby monitorowania tych aspektów i zarządzania 
zagrożeniami na przestrzeni czasu.

Instrument Wsparcia Technicznego13 to program Komisji, w 
ramach którego państwom członkowskim UE udzielane jest 
dostosowane do potrzeb wsparcie techniczne w opracowywaniu 
i wdrażaniu reform regulacyjnych i administracyjnych oraz 
innych potrzebnych zmian. Takie wsparcie nie wymaga 
współfinansowania. Państwa członkowskie mogą wnioskować 
o pomoc w ramach IWT za pośrednictwem krajowego organu 
koordynującego. 

11	 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/secretariat-technical-assistance-regions-transition-start_pl

12	 https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-10/midlands_pathway_to_transition_0.pdf

13	 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_pl

14	 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en

15 https://jaspers.eib.org/ 

16	 https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

17	 https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en

Opracowywanie projektów

Największą pomocą dla samorządów jest instrument 
utworzony specjalnie z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej transformacji, czyli program TARGET14. 
Ten instrument pomocy technicznej jest kontynuacją 
programu START, a jego celem jest ścisłe wspieranie unijnych 
regionów węglowych, torfowych i łupkowych w identyfikacji i 
przygotowywaniu projektów w zakresie czystej i zrównoważonej 
energii i efektywności energetycznej, które mogą doprowadzić do 
powstania miejsc pracy na rynku lokalnym. W ramach wsparcia 
można uzyskać pomoc w zakresie przygotowania pojedynczych 
projektów i budowania zdolności. Co ważne, samorządy mogą 
wnioskować o wsparcie bezpośrednio, wysyłając wypełniony 
formularz zgłoszeniowy na adres target@eib.org

Inne formy wsparcia

• JASPERS15: inicjatywa partnerska Komisji i EBI. 
Program JASPERS zapewnia bezpłatne wsparcie doradcze 
beneficjentom funduszy w ramach polityki spójności 
(w tym władzom lokalnym). Oferowane wsparcie może 
dotyczyć przygotowania projektu zgodnie z kryteriami 
finansowania wymaganymi przez UE, poprawienia 
potencjału administracyjnego dzięki przekazaniu wiedzy o 
opracowywaniu projektów, procesów i ustawodawstwa UE, a 
także oceny projektów i proponowanych planów pod kątem ich 
jakości. 

• ELENA16: wspólna inicjatywa EBI i Komisji realizowana 
w ramach programu Horyzont 2020. Zapewnia wsparcie 
techniczne inwestycji w efektywność energetyczną i energię 
odnawialną w budynkach i innowacyjnych systemach 
transportu miejskiego. Programem ELENA kieruje zespół 
ekspertów złożony z inżynierów i ekonomistów o szerokim 
doświadczeniu w sektorze energetycznym i transportowym.

• InvestEU Advisory Hub17: rozwiązanie adresowane głównie 
do promotorów projektów. Będzie to główny punkt kontaktowy 
dla osób szukających doradztwa lub wsparcia technicznego 
dla projektów podlegających pod 2 i 3 filar MST (InvestEU 
i instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego), a 
także niektórych projektów finansowanych ze środków FST. 
Rozwiązanie to jest zarządzane przez Komisję i zapewnia 
dostosowane do potrzeb wsparcie techniczne lub pomoc 
w zakresie budowania zdolności, stosownie do oczekiwań 
promotora projektu. Pomoc taka jest finansowana z budżetu 
UE. Centrum łączy ze sobą promotorów projektów i podmioty 
pośredniczące z partnerami doradczymi, by mogli ze sobą 
bezpośrednio współpracować nad zapewnieniem projektowi 
dofinansowania. Oferowane wsparcie dotyczy identyfikacji, 
przygotowywania i opracowywania projektów inwestycyjnych 
oraz zwiększania zdolności promotorów projektów. Portal 
InvestEU to ogólnounijna baza danych z informacjami o 
możliwościach inwestycyjnych, która w jednym miejscu 
gromadzi inwestorów i promotorów projektów.

https://jaspers.eib.org/
mailto:target%40eib.org%20?subject=
https://jaspers.eib.org/
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
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O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY 
OPRACOWYWANIU PLANÓW TPST I PROJEKTÓW?

Instytucja zarządzająca powinna określić kryteria wyboru 
projektów odpowiednie dla planów TPST i zgodne z przepisami 
dotyczącymi filarów MST. Oznacza to, że aby uzyskać dostęp 
do środków FST (dotacji), projekt musi spełniać następujące 
warunki:

• Zgodność z zapisami artykułu 9 rozporządzenia o FST, który:

• wyklucza wspieranie jakichkolwiek inwestycji w 
paliwa kopalne, w tym w ich produkcję, przetwarzanie, 
transportowanie, dystrybucję, magazynowanie lub 
spalanie; oznacza to, że dotacje nie przysługują na 
przykład inwestycjom w efektywność energetyczną 
zakładów spalania paliw kopalnych;

• wyklucza inwestycje w sektorze jądrowym i 
tytoniowym.

• Zgodność z artykułem 8 rozporządzenia o FST, w którym 
określono działania kwalifikujące się do otrzymania wsparcia.

• Jeśli dotyczy planu inwestycji w duże przedsiębiorstwo, taka 
inwestycja musi zostać wcześniej uzasadniona w orientacyjnej 
liście projektów zawartej w przyjętym planie TPST.

• Jeśli dotyczy inwestycji w instalacje ETS, taka inwestycja 
musi być wymieniona w przyjętym planie TPST.

Lista wyłączeń ze wsparcia w ramach FST dotyczy również 
dostępu do instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego (filar 3).

Wsparcie w ramach Mechanizmu 
Sprawiedliwej Transformacji jest dostępne 
w okresie finansowym 2021–2027, a 
otrzymane środki należy wykorzystać do 
31 grudnia 2029 r. (dotyczy to wszystkich 
Funduszy Spójności)18.  

18	 Zgodnie	z	art	63	rozporządzenia	w	sprawie	wspólnych	przepisów	(rozporządzenie	UE	(2021/1060))

Czemu służy wyróżnienie różnych filarów w ramach 
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji?

MST opiera się na trzech filarach, do których można uzyskać 
dostęp po tym, jak plan TPST zostanie przyjęty:

1. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji  

a. Ma wartość 17,5 mld EUR (19,2 mld EUR w 
cenach z 2021 r., a przy współudziale krajowym – 
25,4 mld EUR). 

b. Zapewnia dotacje, więc jest adresowany do 
mniejszych odbiorców, w tym do MŚP i projektów 
wspólnotowych.  

2. System InvestEU:

a. System nie ma stałego budżetu. 

b. Celem tego filaru jest stymulowanie inwestycji 
prywatnych w regionach przechodzących 
transformację. Służą temu unijne gwarancje 
budżetowe dla partnerów wdrożeniowych (np. 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego), dzięki 
którym środki finansowe trafiają bezpośrednio lub 
pośrednio do promotorów projektów w obszarach 
realizujących sprawiedliwą transformację z 
zatwierdzonym planem TPST.

c. Inaczej niż w wypadku dwóch pozostałych filarów 
beneficjentami systemu mogą być również 
projekty z obszarów nieposiadających planu 
TPST, o ile inicjatywy te przyczyniają się do 
realizacji potrzeb rozwojowych wynikających 
z transformacji takich obszarów zgodnie ze 
stosownym planem TPST.

d. Celem Systemu jest ułatwianie dostępu do 
gwarancji budżetowych dla inwestycji w 
regionach, które mają przyjęte plany TPST.

InvestEU stanowi kontynuację Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych na lata 2015–2020. Budżet 
funduszu to 15,2 mld EUR, ale oczekuje się, że dodatkowe 
inwestycje przyniosą kolejne 650 mld EUR. 

3. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego

a. Jego wartość wynosi 10 mld EUR w pożyczkach 
EBI i 1,5 mld EUR w unijnych gwarancjach 
budżetowych.

b. Zapewnia instytucjom publicznym dostęp do 
gwarancji inwestycyjnych, co ma wspierać 
inwestycje publiczne w regionach realizujących 
sprawiedliwą transformację. Takie gwarancje 
inwestycyjne powinny wzmocnić finansowanie 
publiczne projektów, których przychody nie 
pokrywają kosztów inwestycji
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SPOŁECZNY FUNDUSZ KLIMATYCZNY UE

19	 WWF	zgadza	się	z	tym,	że	zakres	planów	społeczno-klimatycznych	powinien	być	szerszy.

20	 Przedsiębiorstwa,	które	zatrudniają	mniej	niż	10	pracowników.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA I KLUCZOWE DATY

Komisja Europejska w lipcu 2021 r. zaproponowała 
powstanie nowego Funduszu UE nazywanego Społecznym 
Funduszem Klimatycznym. Temu pomysłowi towarzyszyła 
propozycja nałożenia opłat emisyjnych (w ramach „handlu 
emisjami”) na budownictwo i transport drogowy.  

Parlament Europejski i państwa członkowskie (za 
pośrednictwem Rady) zajęły stanowiska w sprawie nowego 
Fundusz w czerwcu 2022 r.

Instytucje UE będą kontynuować negocjacje w sprawie 
Funduszu, który powinien zostać przyjęty w przyszłym roku.

Głównym założeniem nowego Funduszu jest wymaganie 
od państw członkowskich przygotowania i złożenia przed 
Komisją Europejską „planów społeczno-klimatycznych”.

• W takim planie powinno określić się społeczne i 
ekonomiczne wyzwania wynikające z nałożenia 
europejskich opłat emisyjnych na transport drogowy 
i budownictwo (ogrzewanie), przed którymi staną 
najbardziej narażone gospodarstwa domowe, 
mikroprzedsiębiorstwa i osoby korzystające z transportu. 
Oprócz tego w planie mają się też znaleźć informacje 
o środkach przeciwdziałających negatywnym efektom 
dystrybucyjnym. 

• Parlament Europejski proponuje jednak, by takie 
plany miały szerszy zakres. Jego propozycja zakłada, 
że plany będą obejmować spójny zestaw środków i 
inwestycji przeciwdziałających ubóstwu energetycznemu 
i transportowemu, wynikającemu zwłaszcza z dążenia do 
neutralności klimatycznej, w tym także z wprowadzenia 
opłat emisyjnych19.

Uwaga:  samorządy nie muszą podejmować jeszcze 
żadnych działań, ale każde z państw członkowskich powinno 
opublikować w marcu 2023 r. sprawozdanie z postępów we 
wdrażania krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. 
Taki raport powinien zawierać informacje o osiągniętym 
etapie sprawiedliwej transformacji i będzie pomocny przy 
tworzeniu przez państwa członkowskie projektów krajowych 
planów społeczno-klimatyczny, które należy opracowywać 
przy współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami.  
Plany społeczno-klimatyczne będzie można składać 
prawdopodobnie do czerwca 2024 r.

CZYM JEST SPOŁECZNY FUNDUSZ 
KLIMATYCZNY?

Fundusz został zaproponowany w ramach pakietu 
legislacyjnego „Gotowi na 55” i ma pomóc Unii w 
obniżeniu do 2023 r. emisji gazów cieplarnianych netto 
o 55 %. Społeczny Fundusz Klimatyczny ma towarzyszyć 
wprowadzeniu systemu opłat emisyjnych dla budownictwa 
(ogrzewanie) i transportu drogowego, by zniwelować możliwe 
negatywne skutki społeczne tego rozwiązania. System opłat 
emisyjnych funkcjonuje pod nazwą ETS dla budownictwa i 
transportu drogowego lub ETS2.

Celem Społecznego Funduszu Klimatycznego jest 
zapewnienie szczególnie narażonym gospodarstwom 
domowym bezpośredniego wsparcia dochodowego 
(stosownego do potrzeb) oraz finansowanie działań i 
inwestycji pomagających obywatelom obniżyć w perspektywie 
długofalowej emisje generowane przez transport i budynki (i 
w efekcie uniknąć opłat emisyjnych). 

Wstępna propozycja zakładała, że Społeczny Fundusz 
Klimatyczny będzie finansowany ze specjalnie wydzielonej 
(72,2 mld EU) części przychodów z ETS2. Państwa 
członkowskie powinny opracować plan społeczno-
klimatyczny, w którym wskażą przewidywane przez 
siebie działania i inwestycje – a także wszelkie formy 
bezpośredniego wsparcia dochodów. Dopiero po tym, jak 
plan zostanie zaakceptowany, kraj członkowski uzyska dostęp 
do finansowania. Ze względu na zasadę współfinansowania 
państwo członkowskie ma dołożyć jedno euro z budżetu 
krajowego do każdego euro otrzymanego z Funduszu, w 
efekcie suma wydatków sfinansowanych dzięki Społecznemu 
Funduszowi Klimatycznemu powinna wynieść 144,44 mld 
EUR.

Działania finansowane z Funduszu powinny służyć przede 
wszystkim gospodarstwom domowym w trudnej sytuacji, 
mikroprzedsiębiorstwom20 i użytkownikom transportu. Do 
działań tych należą m.in:

• poprawianie efektywności energetycznej budynków;
• dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia w budynkach, w 

tym włączanie do użytku energii ze źródeł odnawialnych;
• ułatwianie dostępu do bezemisyjnych i niskoemisyjnych 

rozwiązań w zakresie mobilności i transportu.

Prognozuje się, że wsparcie ze Społecznego Funduszu 
Klimatycznego zostanie uruchomione w 2025 r. (choć 
Parlament Europejski i Rada nie zgadzają się co do daty 
rozpoczęcia).  
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JAK MAJĄ SIĘ DO SIEBIE STANOWISKA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?

W tabeli poniżej porównano stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące różnych aspektów Społecznego Funduszu 
Klimatycznego. Ostateczny kształt przyjętego Funduszu będzie więc musiał być efektem kompromisu.

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI

Budżet

Min. 25 % przychodu z 
ETS2, więc budżet ma rosnąć 
proporcjonalnie do opłat 
emisyjnych.  Minimalny budżet 
na lata 2024–2027  
ma wynosić 16,4 mld EUR.

Stały budżet na lata 2027–2032 w 
wysokości 59 mld EUR 

WWF domaga się, by budżet 
Społecznego Funduszu 
Klimatycznego rósł wraz z 
wartością opłat emisyjnych i 
był równy co najmniej 25 % 
przychodu z ETS2.

Ramy czasowe

SFK powinien zacząć działać i 
wspierać gospodarstwa na trzy 
lata przed wprowadzeniem 
ETS2.

SFK powinien zacząć wspierać 
gospodarstwa dopiero wtedy, gdy 
ETS2 wejdzie w życie.

WWF chce, by SFK zaczął 
działać co najmniej trzy lata 
przed wprowadzeniem ETS2.

Partnerstwo

Należy zaostrzyć warunki 
dofinansowania, a podczas 
akceptowania planów Komisja 
powinna oceniać poziom 
konsultacji z interesariuszami 
lub ich zaangażowania.

Brak zmian we wstępnej 
propozycji: konsultacje należy 
przeprowadzać, ale ocena 
partnerstwa nie jest wymagana do 
zatwierdzenia planu.

WWF opowiada się za 
zaostrzeniem warunków i 
wymogiem uwzględnienia 
lokalnych uwarunkowań i 
potrzeb.

Kwalifikujące 
się grupy

Gospodarstwa domowe 
w trudnej sytuacji, 
użytkownicy transportu i 
mikroprzedsiębiorstwa

Gospodarstwa domowe w trudnej 
sytuacji, użytkownicy transportu i 
mikroprzedsiębiorstwa

WWF odrzuca możliwość 
objęcia wsparciem szerszego 
grona odbiorców niż tylko 
gospodarstwa domowe, 
użytkownicy transportu i 
mikroprzedsiębiorstwa.

Bezpośrednie 
wsparcie 
dochodów

Bezpośrednie wsparcie 
dochodów należy ograniczyć 
do 40 % wartości społecznych 
planów klimatycznych.

Bezpośrednie wsparcie dochodów 
należy ograniczyć do 35 % 
wartości społecznych planów 
klimatycznych.

Zdaniem WWF bezpośrednie 
wsparcie dochodów należy 
raczej kontrolować niż 
ograniczać.

ETS2

Opłaty powinny objąć 
gospodarstwa domowe dopiero 
w 2029 r., a działalność 
handlową – od 2027 r. 
Należy też ustalić stały pułap 
cenowy dla opłat emisyjnych, 
a dostawcy paliw powinny 
pokrywać połowę wysokości 
opłat emisyjnych.

Brak zmian we wstępnej propozycji 
poza tym, że opłaty ETS2 powinny 
obowiązywać od 2027, nie zaś od 
2026 r., a państwa członkowskie, 
w których gospodarstwa domowe 
podlegają opłatom emisyjnym 
mogą zrezygnować z ETS2 do 2029 
r.

WWF uważa, że ETS2 należy 
wprowadzać w towarzystwie 
środków zabezpieczających, 
takich jak duży budżet SFK 
i ustanowienie korytarza 
cenowego, by chronić 
gospodarstwa w trudnej 
sytuacji przed niemożliwymi 
do udźwignięcia opłatami 
emisyjnymi.  



11

CO DALEJ ZE SPOŁECZNYM FUNDUSZEM 
KLIMATYCZNYM?
Parlament Europejski i Rada będą kontynuować negocjacje, 
by osiągnąć ostateczny kompromis w sprawie SFK. Gdy 
instytucje te dojdą do porozumienia, w życie wejdą unijne 
przepisy o SFK (prawdopodobnie w połowie 2023 r.).

Po ustanowieniu Funduszu państwa członkowskie będą 
mogły rozpocząć przygotowywanie planów społeczno-
klimatycznych. Ostateczne wersje planów i zaktualizowane 
krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu trzeba będzie 
złożyć przed końcem czerwca 2024 r. 

CZYM SĄ PLANY SPOŁECZNO-KLIMATYCZNE I 
DLACZEGO SĄ ISTOTNE?
W planach społeczno-klimatycznych trzeba będzie wskazać 
środki i inwestycje, w tym (w razie potrzeby) także te oparte 
na bezpośrednim wsparciu dochodów gospodarstw, które 
mają zapobiegać i minimalizować społeczne konsekwencje 
transformacji, a zwłaszcza skutki wprowadzenia opłat 
emisyjnych za ogrzewanie i transport drogowy.  

Plany warto będzie zgłaszać razem ze zmianami 
wprowadzonymi w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu21, by maksymalnie usprawnić procedury 
administracyjne. Rada zaproponowała, by plany społeczno-
klimatyczne i krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu 
zostały zintegrowane, ponieważ może to pomóc w 
zwiększeniu synergii i usprawnieniu koordynacji działań na 
rzecz klimatu i walki z ubóstwem energetycznym.  

Te plany są planami krajowymi. Kładzie się jednak nacisk 
na to, by tworzyć plany we współpracy z regionalnymi 
(i lokalnymi) władzami, ponieważ dzięki temu są one 
dostosowane do lokalnych, regionalnych i krajowych 
uwarunkowań. Nie mają one zastępować, a uzupełniać 
terytorialne plany sprawiedliwej transformacji opracowane 
na poziomie lokalnym. W związku z tym samorządy 
powinny wiedzieć o tych planach i być gotowe włączyć się 
do ich tworzenia, by zadbać o uwzględnienie ich lokalnych 
uwarunkowań we wsparciu, które być może uda się uzyskać w 
ramach tychże planów. 

Ostateczne wersje planów należy złożyć do końca czerwca 
2024 r. Prawdopodobnie wsparcie finansowe zostanie 
uruchomione w 2025 r., ale zależy to od porozumienia między 
Radą a Parlamentem Europejskim. 

21	 W	krajowych	planach	w	dziedzinie	energii	i	klimatu	państwa	członkowskie	UE	prezentują	swoją	10-letnią	strategię	działania	na	rzecz	efektywności	energetycznej,	
upowszechniania	odnawialnych	źródeł	energii	i	obniżenia	emisji	gazów	cieplarnianych.	Powinny	one	już	uwzględniać	walkę	z	ubóstwem	energetycznym.

22	 ktreadwell@wwf.eu

INNE UNIJNE POLITYKI W RAMACH PAKIETU 
„GOTOWI NA 55”
Oprócz Społecznego Funduszu Klimatycznego Komisja 
Europejska zaproponowała też w lipcu i grudniu 2021 r., 
by dokonać rewizji wielu innych dyrektyw i rozporządzeń 
związanych z energią i klimatem. Wprowadzane korekty 
czynią unijne przypisy dotyczące energii i klimatu jeszcze 
bardziej wymagającymi. Ma to pomóc UE w osiągnięciu jej 
prawnie wiążącego celu zredukowania emisji netto o 55 % do 
2030 r. 

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zajęły 
stanowiska w sprawie większości z propozycji legislacyjnych 
w ramach pakietu „Gotowi na 55”, ale niewielka liczba aktów 
wciąż nie została przyjęta. Są to m.in.:

• dyrektywa w sprawie opodatkowania energii,
• dyrektywa w sprawie energii odnawialnej (Parlament 

Europejski ma określić swoje stanowisko we wrześniu 
2022 r.),

• dyrektywa o efektywności energetycznej.

Po tym, jak Rada Unii Europejskiej i Parlament przedstawią 
swoje stanowiska, powinno dojść do rozmów trójstronnych, 
czyli negocjacji w sprawie wspólnego stanowiska. Korekty 
legislacyjne zostaną prawdopodobnie przyjęte na początku 
2023 r. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
poszczególnych aktów i stanowiska WWF w ich sprawie 
należy kontaktować się z Zuzanną Głowacką lub Katie 
Treadwell22.
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PLATFORMA SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

Unijna Platforma Just Transition jest częścią szerszego europejskiego mechanizmu Just Transition, 
który obejmuje zarówno pomoc finansową, jak i techniczną dla regionów stojących przed 
szczególnymi wyzwaniami w wyniku przejścia do neutralności klimatycznej. Platforma działa jako 
jeden punkt dostępu i pomocy dla krajów i regionów UE dotyczący sprawiedliwej transformacji, 
zapewniając wsparcie techniczne i doradcze w zakresie funduszy UE, w tym możliwości 
odpowiednich aktualizacji przepisów lub inicjatyw sektorowych. Platforma promuje również 
wymianę skutecznych praktyk wśród wszystkich zaangażowanych stron, w tym poprzez regularne 
fizyczne i wirtualne spotkania.

Ostatnie wydarzenie w ramach unijnej 
platformy sprawiedliwej transformacji 
odbyło się między 10 a 12 maja 2022 r. 
Była to piąta edycja platformy.

Kolejna unijna platforma sprawiedliwej 
transformacji powinna się odbyć 
między 24 a 26 października 2022 r. W 
wydarzeniu będzie można uczestniczyć 
prawdopodobnie zarówno przez 
internet, jak i osobiście. Komisja 
Europejska zasugerowała, że będzie 
ogłaszać kolejne formy wsparcia 
technicznego, które mają głównie 
pomagać regionom w opracowywaniu i 
implementowaniu nowych projektów w 
ramach sprawiedliwej transformacji. 

Oprócz tych imprez Komisja 
Europejska powołała do życia grupy 
robocze, które łączą zainteresowane 
organizacje wokół konkretnego 
celu, czyli wdrożenia sprawiedliwej 
transformacji. Grupy robocze finalizują 
właśnie przygotowywanie materiałów 
i planują swoje działania od teraz do 
końca roku. Część z nich może zostać 
zrealizowana w 2023 roku. Samorządy 
mogą uczestniczyć w pracach tych 
grup roboczych, które działają w takich 
sektorach, jak:

• przemysł chemiczny,
• przemysł stalowy,
• przemysł cementowy.

Horyzontalna strategia partnerstwa 
(skupia się na takich problemach, 
jak zaangażowanie partnerów w 
przygotowywanie i wdrażanie planów 
sprawiedliwej transformacji).
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INICJATYWA PRZEMIAN W REGIONACH WĘGLOWYCH 
I REGIONACH O DUŻEJ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
Inicjatywa dla regionów węglowych w okresie przejściowym została utworzona w 2017 r. jako 
Platforma Węglowa UE. Obecnie jest to etap w ramach unijnej platformy Just Transition. Skupia 
pomoc dla krajów UE i regionów węglowych podejmujących wyzwania związane z przejściem na 
gospodarkę niskoemisyjną poprzez łączenie zainteresowanych stron w celu promowania dobrych 
praktyk i wymiany informacji, dostarczania pomocy technicznej i budowania potencjału poprzez 
zapewnienie węzła zasobów. Raz w roku odbywa się debata polityczna, mająca na celu podsumowanie 
wyzwań i postępów w zakresie transformacji w tych regionach.

23	 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/initiative-coal-regions-transition_en

24	 Więcej	informacji,	w	tym	informacje	o	uczestniczących	w	inicjatywie	regionach,	można	znaleźć	pod	adresem:	https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-
balkans-and-ukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

25	 Bank	Światowy,	Sekretariat	Wspólnoty	Energetycznej,	Europejski	Bank	Odbudowy	i	Rozwoju	(EBOR),	Europejski	Bank	Inwestycyjny	(EBI),	polski	Narodowy	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	
Gospodarki	Wodnej	(NFOSiGW)	oraz	Kolegium	Europejskie	w	Natolinie.

26	 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-exchange-programme_en

27	 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-learning-academy_en

28	 Więcej	informacji,	w	tym	informacje	o	uczestniczących	w	inicjatywie	regionach,	można	znaleźć	pod	adresem:	https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-
balkans-and-ukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

29	 https://ec.europa.eu/newsroom/ener/user-subscriptions/2330/create

Między 7 a 8 lipca 2022 r. w Asturii (Hiszpania) odbyły się 
spotkania o charakterze dialogu politycznego (Annual Political 
Dialogue) w ramach inicjatywy na rzecz regionów górniczych UE 
przechodzących transformację.

Platforma Węglowa jest teraz jedną z „grup roboczych” w 
ramach platformy sprawiedliwej transformacji i opiera się na jej 
założeniach. Więcej informacji na temat jej działalności można 
znaleźć w witrynie internetowej inicjatywy na rzecz regionów 
górniczych przechodzących transformację23. 

Jako uzupełnienie Platformy Węglowej w grudniu 2020 
r. uruchomiono inicjatywę na rzecz regionów górniczych 
przechodzących transformację na Bałkanach Zachodnich i w 
Ukrainie24. Przedsięwzięcie to ma pomóc krajom i regionom w 
odejściu od węgla oraz przejściu na gospodarkę bezemisyjną 
zgodnie z zasadami sprawiedliwej transformacji. Inicjatywa 
koncentruje się na 17 regionach w następujących krajach:

• Bośnia i Hercegowina
• Kosowo,
• Czarnogóra,
• Macedonia Północna,
• Serbia,
• Ukraina. 

Szerszy kontekst: inicjatywa na rzecz regionów 
górniczych przechodzących transformację na Bałkanach 
Zachodnich i w Ukrainie 

Inicjatywa na rzecz regionów górniczych przechodzących 
transformację na Bałkanach Zachodnich i w Ukrainie jest efektem 
współpracy Komisji Europejskiej i jej sześciu partnerów25. Celem 

tego projektu jest stworzenie ogólnoregionalnej platformy dialogu 
między różnymi partnerami poświęconego odchodzeniu od węgla, 
a także wymiana międzyregionalna zacieśniająca relacje między 
regionami górniczymi na Bałkanach Zachodnich i w Ukrainie oraz 
ich odpowiednikami w UE. 

W celu wzmocnienia relacji między regionami węglowymi 
Komisja Europejska uruchomiła program wymiany między 
regionami górniczymi26. Do udziału w nim wybrano 14 delegacji, 
które wezmą udział w sześciu wymianach na przestrzeni 2022 
r. Pierwsze trzy wymiany rozpoczęły się w kwietniu 2022 r., a 
pozostałe powinny zacząć się przed końcem lipca, o ilu już się nie 
odbyły.

Ponadto w ramach inicjatywy działa także program Coal Regions 
Learning Academy27, którego celem jest uzupełnienie braków 
w potencjale, które utrudniają sprawiedliwą transformację 
regionom na Bałkanach Zachodnich i w Ukrainie. Program opiera 
się przede wszystkim na kursach i materiałach e-learningowych. 
W internecie udostępniono kwestionariusz w ośmiu językach, 
który ma pomagać w przygotowywaniu kursów i jak najlepszym 
dostosowywaniu ich do potrzeb interesariuszy.

Szczegółowe informacje o inicjatywie na rzecz regionów 
górniczych przechodzących transformację na Bałkanach 
Zachodnich i w Ukrainie można znaleźć na specjalnej stronie 
internetowej28.  Zacieśnianiu relacji między regionami górniczymi 
na Bałkanach Zachodnich i w Ukrainie oraz ich odpowiednikami 
w UE ma służyć wymiana między regionami górniczymi. 
W celu nawiązania kontaktu z sekretariatem można wysłać 
wiadomość na adres e-mail secretariatWBUA@coalregions.eu lub 
zasubskrybować biuletyn29.

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-exchange-programme_en
mailto:secretariatWBUA%40coalregions.eu?subject=


AKTUALIZACJA POLITYKI UE DOT. SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI. DLA BURMISTRZÓW I SAMORZĄDÓW 
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WOJNA W UKRAINIE I PLAN REPOWEREU

30	zglowacka@wwf.pl 

Wojna w Ukrainie ma ogromne konsekwencje dla 
europejskiego zaopatrzenia w energię. Ceny energii rosły 
już w 2021 roku, a wybuch wojny sprawił, że poszybowały 
w górę. Wynika to z nałożenia sankcji na rosyjskie paliwa 
kopalne, rzeczywistego ograniczenia dostaw paliw 
kopalnych z Rosji i lęku przed kolejnymi odcięciami 
dostaw. Wojna pokazała, jak poważne jest ryzyko wahania 
się cen paliw kopalnych, a także zagrożenie, które stwarza 
ono dla bezpieczeństwa energetycznego.

UE i rządy krajowe publicznie potwierdziły pilną potrzebę 
odejścia od paliw kopalnych nie tylko ze względu na 
zmianę klimatu, ale też z powodu bezpieczeństwa 
energetycznego. Środki służące oszczędzaniu energii 
i inwestycje w energię odnawialną mogą – i będą – 
zapewniać niezależny, bezpieczny i ekonomiczny dostęp do 
energii.

W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła w maju 
2022 r. plan RePowerEU, którego celem jest drastyczne 
ograniczenie udziału rosyjskich paliw kopalnych w 
unijnym koszyku energetycznym.  Zdaniem WWF 
plan ten zawiera kilka dobrych propozycji w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
Po szczegółowej analizie widać jednak w nim pewne braki, 
które mogą utrudnić Unii Europejskiej przejście na system 
energetyczny, który będzie przyjazny dla środowiska i w 
100 % oparty na źródłach odnawialnych.

Wśród dobrych rozwiązań zaproponowanych w planie 
można wymienić m.in:

• obowiązek montowania na dachach instalacji solarnych,
• ograniczenie biurokracji i usprawnienie procesu 

zatwierdzania projektów w zakresie odnawialnych 
źródeł energii,

• szybsze upowszechnianie pomp ciepła, 
• podniesienie celu dotyczącego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, który do 2030 r. ma wynieść 45 %, a nie 
jak proponowano w lipcu 2021 r. – 40 %. t

 
Komisja Europejska proponuje, by na potrzebne 
inwestycje pozyskać 300 mld EUR, w większości z już 
istniejącego Funduszu Odbudowy UE. WWF z dużą 
ostrożnością podchodzi jednak do propozycji pozyskania 
dodatkowych funduszy z handlu uprawnieniami do 
emisji, ponieważ może to uniemożliwić UE osiągnięcie 
jej celów klimatycznych. Oprócz tego wprowadzenie 
na rynek nowych uprawnień spowoduje spadek cen 
węgla, przez co szkodliwe, zanieczyszczające środowisko 

metody pozyskiwania energii będą bardziej opłacalne, a 
do tego zmaleją przychody generowane z tytułu ETS (z 
których miała być finansowana transformacja w kierunku 
neutralności klimatycznej).

W trakcie rozmów trójstronnych między Radą a 
Parlamentem Europejskim będą negocjowane zmiany w 
obowiązujących już dyrektywach, takich jak dyrektywa w 
sprawie energii odnawialnej i dyrektywa o efektywności 
energetycznej. Korekty te należy przyjąć jak najszybciej 
(planuje się, że na początku 2023 r.)

Najistotniejszą zmianą z perspektywy samorządów 
jest to, że w celu uzyskania dostępu do wsparcia UE 
państwa członkowskie będą musiały uwzględnić w swoich 
Krajowych Planach Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(KPO) rozdziały poświęcone planowi RePowerEU. 

W nowych rozdziałach należy skupić się na przyspieszeniu 
przejścia na energię ze źródeł odnawialnych i zwiększaniu 
efektywności energetycznej. Powinny one nakreślać ramy 
potrzebne do tego, by jak najszybciej dokonać inwestycji 
i reform podnoszących odporność energetyczną UE. KPO 
zostały opracowane i przyjęte w związku z odbudową po 
pandemii COVID-19, a przedstawione w nich inwestycje 
mają być zrealizowane do końca 2026 r.

Podczas prac nad rozdziałami dotyczącymi planu 
RePowerEU państwa członkowskie muszą konsultować 
się z interesairuszami i powinny angażować ich do 
opracowywania, wdrażania i monitorowania wszelkich 
nowych lub zmodyfikowanych działań, w sposób 
terminowy, merytoryczny i zgodny z krajowymi 
przepisami. Do interesariuszy zaliczają się tu władze 
lokalne i regionalne, partnerzy społeczni, organizacje 
pozarządowe, a także, o ile ma to zastosowanie, partnerzy z 
sektora rolniczego.

Państwa członkowskie muszą przedstawić podsumowanie 
konsultacji przeprowadzonych w zgodzie z prawem 
krajowym, by móc złożyć zmodyfikowany plan KPO 
lub załącznik z poprawkami. Jeśli Państwa zdaniem 
konsultacje okażą się niewystarczające lub uwagi 
interesariuszy nie będą odpowiednio uwzględniane przy 
pracach nad Planem, mogą Państwo zgłosić to do Komisji 
Europejskiej lub stosownemu przedstawicielowi Forum 
Burmistrzów30.



Przednia	okładka:	Na	zamkniętej	drodze	ekspresowej	za	Keyenbergiem	w	zachodnich	
Niemczech	widnieje	napis	„Węgiel	=	ślepy	zaułek”.	Droga	szybkiego	ruchu,	podobnie	jak	
las	Hambach	i	wiele	pobliskich	wsi,	jest	wyburzana,	aby	zrobić	miejsce	pod	rozbudowę	
kopalni	węgla	brunatnego	Garzweiler,	należącej	do	koncernu	RWE.		©	Greg	McNevin	/	
Europe	Beyond	Coal
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NATURALNEGO PLANETY ORAZ 
BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI, W KTÓREJ 
LUDZIE ŻYJĄ W HARMONII Z NATURĄ.

Dodatkowych informacji udzielają
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