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STRESZCZENIE (pkt I–VII) 

Odpowiedzi Komisji:  

I. Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie specjalne Trybunału dotyczące wsparcia UE na 

rzecz regionów górniczych. 

Podczas gdy tempo odchodzenia od węgla różni się istotnie w poszczególnych państwach 
członkowskich, produkcja podstawowa stałych paliw kopalnych w UE-27 znajduje się już w stanie 
załamania strukturalnego co najmniej od lat 90. XX w. Zmiany wielkości przywozu stałych paliw 
kopalnych są zbliżone do obserwowanych zmian wielkości produkcji podstawowej – wartości te albo 
utrzymają się na stałym poziomie, albo odnotowuje się ich spadek. Na szczeblu UE-27 skala 
zastąpienia krajowych stałych paliw kopalnych przywożonymi stałymi paliwami kopalnymi była 
w najlepszym wypadku marginalna. 

W ostatnich latach proces odchodzenia od węgla został uznany za kluczowy element procesu 
przekształcania Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r., a w Europejskim Zielonym 
Ładzie wprost stwierdzono, że żadna osoba i żadne miejsce nie mogą zostać pozostawione w tyle.  

II. Fundusze polityki spójności, które koncentrują się na zmniejszaniu dysproporcji w Europie 

i wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wniosły istotny wkład w realizację 
celów klimatycznych i energetycznych UE. „Transformacja społeczno-gospodarcza i energetyczna” 
regionów górniczych nie była jednak celem szczegółowym ram prawnych leżących u podstaw 
funduszy polityki spójności na lata 2014–2020.  

Natomiast Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dysponujący budżetem o wartości 
19,3 mld EUR wprowadzony jako jeden z elementów funduszy polityki spójności na lata 2021–
2027 służy w szczególności wspieraniu regionów i osób, na które skutki społeczne, skutki związane 
z zatrudnieniem, skutki gospodarcze i skutki dla środowiska towarzyszące procesowi przechodzenia 
Unii na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. wywierają największy wpływ. 

III. W podstawie prawnej polityki spójności na lata 2014–2020 nie wyznaczono żadnych celów 

szczegółowych dotyczących wsparcia na rzecz transformacji energetycznej regionów górniczych ani 
– ogólniej rzecz biorąc – żadnych przepisów szczegółowych dotyczących regionów górniczych. 
W toku negocjacji dotyczących programów na lata 2014–2020 państwa członkowskie nie były 
zobowiązane do traktowania regionów górniczych w jakikolwiek szczególny sposób. Ponadto 
państwa członkowskie są uprawnione do samodzielnego kształtowania swojego koszyka 
energetycznego, a tym samym do określania udziału paliw kopalnych w tym koszyku, o ile 
wywiązują się ze spoczywających na nich zobowiązań prawnych. 

IV. Choć tworzenie miejsc pracy jest rolą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

głównym instrumentem UE służącym wspieraniu osób w znalezieniu zatrudnienia i rozwijaniu ich 
umiejętności jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS).  

V. Przy programowaniu FST w pełni uwzględniono potrzeby regionów górniczych, regionów 

bogatych w torfowiska i łupki bitumiczne oraz regionów o wysokiej emisji dwutlenku węgla.  

Początkowo zaproponowano, aby FST dysponował budżetem opiewającym na 8,45 mld EUR, ale 
zważywszy na poważne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z procesem transformacji 
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w kontekście odbudowy po pandemii jego budżet został zasilony dodatkowymi 10,87 mld EUR 
pochodzącymi z instrumentu Next Generation EU, dzięki czemu jego łączna wartość wyniosła 19,3 
mld EUR. Inwestycje realizowane w ramach FST służą w szczególności wspieraniu regionów 
i terytoriów, na które transformacja wywarła najpoważniejszy wpływ, i są uzupełnianie środkami 
w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przyczyniającymi się do 
skutecznej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej w obecnej trudnej sytuacji 
gospodarczej. 

VII. Komisja przyjmuje te zalecenia. 

WSTĘP (pkt 1–21) 

Odpowiedzi Komisji: 

16. Przyjęty w marcu 2022 r. komunikat w sprawie planu REPowerEU służy realizacji dwóch celów, 

mianowicie ograniczeniu uzależnienia od przywozu paliw kopalnych – tj. gazu, ropy naftowej i węgla 
– z Rosji na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz, w perspektywie kolejnych kilku lat, zmniejszeniu 
zależności od wszystkich przywożonych paliw kopalnych poprzez przyspieszenie tempa wdrażania 
Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też w perspektywie krótkoterminowej niektóre państwa 
członkowskie mogą rozważać możliwość ponownego otwarcia lub przedłużenia okresu eksploatacji 
istniejących elektrowni węglowych, traktując takie działania jako rozwiązanie „na kolejną zimę” 
mające na celu zrekompensowanie niedoboru dostaw gazu. Oznaczałoby to zachowanie 
funkcjonalności takich elektrowni i utrzymywanie ich w gotowości do wniesienia wkładu w produkcję 
energii elektrycznej na wypadek osiągnięcia szczytowego poziomu zapotrzebowania – w takiej 
sytuacji działałyby one zaledwie przez kilka godzin. Opisana sytuacja nie spowolni jednak procesu 
przechodzenia na odnawialne źródła energii ani nie utrudni realizacji ogólnych celów UE na 2030 r. 
i 2050 r. Świadczy ona tylko o tym, że w bardzo krótkoterminowej perspektywie węgiel może 
okazać się potrzeby do uzupełnienia wszelkich potencjalnych niedoborów w dostawach gazu.  

19. Mimo że nie ustanowiono żadnych programów koncentrujących się w szczególności na 

regionach górniczych, w sprawozdaniu słusznie stwierdzono, że regiony te mogły korzystać 
z istniejących funduszy takich jak EFRR, EFS i Fundusz Spójności, nie tylko w latach 2014–2020, ale 
również we wcześniejszych dziesięcioleciach.  

Szacuje się, że wartość potencjalnych zasobów, które mogłyby zostać wykorzystane do wniesienia 
wkładu w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w regionach górniczych UE w latach 2014–
2020, opiewa na około 32 mld EUR – kwota ta odnosi się do 18 regionów pilotażowych objętych 
inicjatywą dla regionów górniczych w okresie transformacji w 8 państwach członkowskich UE1.  

Zasoby te uzupełniają ponadto inne możliwości finansowania takie jak te przewidziane w ramach 
programu LIFE, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych 
Pracowników, instrumentu „Łącząc Europę” i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

                                                 
1 Platforma otwartych danych, Polityka spójności wspierająca unię energetyczną | Dane | Europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne (europa.eu). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-policy-supporting-the-Energy-Union/eczs-gij5#coal-regions-in-transition
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-policy-supporting-the-Energy-Union/eczs-gij5#coal-regions-in-transition
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Obszarów Wiejskich. Co więcej, w przeszłości można było skorzystać również ze specjalnych 
inicjatyw wspólnotowych takich jak RECHAR2. 

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 
(pkt 22–25)  

Brak odpowiedzi Komisji.  

UWAGI (pkt 26–56) 

Odpowiedzi Komisji: 

34. W dalszym ciągu nie przyjęto wymogu prawnego dotyczącego przygotowania „strategii 

transformacji społeczno-gospodarczej lub energetycznej” na poziomie regionów górniczych. Regiony 
korzystające z FST są jednak obecnie zobowiązane do sporządzania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji przedstawiających proces transformacji i wiążące się z nim skutki 
w danym regionie. Każdy terytorialny plan sprawiedliwej transformacji powinien zawierać opis 
procesu transformacji na szczeblu krajowym obejmujący harmonogram realizacji kluczowych 
etapów transformacji w kierunku realizacji celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz celu 
zakładającego osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspomniane etapy powinny być 
spójne z krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu i krajowymi strategiami 
długoterminowymi, w szczególności jeżeli chodzi o planowane inwestycje, harmonogram realizacji 
kluczowych etapów transformacji, wkład w osiągnięcie wartości docelowych wyznaczonych na 
szczeblu krajowym, cele wyznaczone do realizacji oraz działania, które należy podjąć, aby 
przyczynić się do sprawiedliwej transformacji. W terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji 
należy przedstawić jednoznaczne dowody świadczące o tym, że proces transformacji dokona się na 
danym terytorium w niedalekiej przyszłości (do 2030 r. lub wcześniej), a także informacje dotyczące 
wpływu tego procesu na przedmiotowe terytorium. 

36. Choć tworzenie miejsc pracy jest rolą EFRR, głównym instrumentem UE służącym wspieraniu 

osób w znalezieniu zatrudnienia i rozwijaniu ich umiejętności jest EFS. W regionach objętych 
kontrolą środki z EFS zostały wykorzystane do udzielenia zwolnionym pracownikom wsparcia 
w znalezieniu nowych możliwości zatrudnienia. Dzięki wsparciu EFS 4,4 mln uczestników na 
obszarze całej UE znalazło zatrudnienie, korzystając z już istniejących lub nowo utworzonych miejsc 
pracy. Powstały niedawno FST łączy w sobie działania koncentrujące się na tworzeniu miejsc pracy 
i wspieraniu osób poszukujących zatrudnienia dostosowane do specyficznych potrzeb regionów 

w największym stopniu dotkniętych transformacją klimatyczną. 

43. Finansowanie publiczne odgrywa zasadniczą rolę w procesie generowania oszczędności energii 

w całej UE zgodnie z celami Unii i jest główną siłą napędową zwiększania i pobudzania inwestycji 
w efektywność energetyczną.  

                                                 
2 Inicjatywa wspólnoty na rzecz konwersji ekonomicznej obszarów wydobycia węgla, Inicjatywa Wspólnoty 

(WE) na rzecz konwersji ekonomicznej obszarów wydobycia węgla na lata 1994–1997 | Program | REG | 
CORDIS | Komisja Europejska (europa.eu). 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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Badanie Komisji, na które powołał się Trybunał, obejmuje wyłącznie oszczędności energii w latach 
2014–2017 kwalifikujące się zgodnie z art. 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. 

45. UE ustanowiła FST w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej strategii w zakresie 

przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, przy czym celem tego funduszu jest 
zagwarantowanie, aby żaden region nie został pozostawiony sam sobie po przeprowadzeniu tej 
transformacji. Na lata 2021–2027 w ramach FST przeznaczono 19,3 mld EUR (w cenach bieżących) 
na wsparcie dla regionów w największym stopniu dotkniętych transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej służące łagodzeniu skutków społeczno-ekonomicznych tej transformacji. 
Wspomniane wsparcie przyniesie korzyści regionom uzależnionym od produkcji paliw kopalnych 
(takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i łupki bitumiczne) do pokrycia swojego 
zapotrzebowania na energię, ale również regionom uzależnionym od wysokoemisyjnych gałęzi 
przemysłu (takich jak sektory produkcji stali, cementu lub chemikaliów).  

Aby uzyskać dostęp do wsparcia przyznawanego w ramach FST, a także do finansowania 
zapewnianego w ramach pozostałych dwóch filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
państwa członkowskie muszą opracować terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które 
zostaną przyjęte razem z ich programami polityki spójności obejmującymi wszystkie fundusze 
polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) i Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)). 
W czerwcu 2020 r. Komisja ustanowiła platformę sprawiedliwej transformacji, aby zapewnić 
wszystkim zainteresowanym stronom wsparcie w korzystaniu z mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji. 

Fundusze polityki spójności wnosiły jednak wkład w realizację celów w zakresie klimatu i energii 
na 2030 r. i na 2050 r. jeszcze przed utworzeniem FST – wkład ten utrzymywał się na poziomie 
24 % wydatków związanych z klimatem w ramach funduszy polityki spójności, przy czym na cele 
związane ze zrównoważoną energią przeznaczono środki opiewające na kwotę około 20 mld EUR. 
Ponadto w ramach programów polityki spójności na lata 2014–2020 inwestowano w szerokie 
spektrum obszarów przyczyniających się do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy we 
wszystkich regionach UE, uwzględniając regiony górnicze. W tym względzie państwa członkowskie 
i regiony korzystały również ze środków znajdujących się w ich dyspozycji, aby wnieść wkład we 
wdrażanie inicjatywy dla regionów górniczych w okresie transformacji uruchomionej przez Komisję 
w 2017 r. w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Ponadto UE wspiera 
również proces transformacji regionów górniczych, realizując politykę w obszarze zatrudnienia 
i umiejętności oraz politykę społeczną zgodną z Europejskim filarem praw socjalnych, na przykład 
w ramach inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych takich jak zalecenie Rady w sprawie 
zapewnienia sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej (przyjęte 
jednogłośnie przez ministrów wchodzących w skład Rady EPSCO3 16 czerwca 2022 r.).  

„Transformacja społeczno-gospodarcza i energetyczna” regionów górniczych nie była jednak celem 
szczegółowym ram prawnych leżących u podstaw funduszy polityki spójności na lata 2014–2020, 
a w toku negocjacji dotyczących programów na lata 2014–2020 państwa członkowskie nie były 

zobowiązane do traktowania regionów górniczych w jakikolwiek szczególny sposób. 

46. Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego FST był zgodny z rezultatami konsultacji 

publicznych dotyczących długoterminowego budżetu UE po 2020 r. w obszarze spójności oraz 
z wynikami oceny skutków przeprowadzonej na potrzeby rozporządzenia w sprawie EFRR i FS. We 
wspomnianym wniosku uwzględniono oczekiwania pozostałych instytucji Unii, tj. Parlamentu 

                                                 
3 Skład Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. 
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Europejskiego, Komitetu Regionów i Rady Unii Europejskiej – wszystkie te instytucje wzywały do 
rozwiązania kwestii związanych z wpływem, jaki proces przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu wywiera na pracowników i społeczności, tak aby transformacja dokonywana w ramach 
realizacji postanowień porozumienia paryskiego przebiegała w sposób sprawiedliwy społecznie 
i uczciwy dotknięte . Zakres potrzeb finansowych został również oceniony w dokumencie roboczym 
służb Komisji pt. „Identifying Europe’s Recovery Needs” („Określenie potrzeb Europy w zakresie 

odbudowy”) opublikowanym jako jeden z elementów zmienionego wniosku w sprawie WRF. 

47. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji odnoszą się do okresu programowania 

przypadającego na lata 2021–2027. Komisja podkreśla, że ich zatwierdzenie jest uzależnione od 
precyzyjnego opisania procesu przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu na poziomie 
krajowym, a także od wskazania skutków tego procesu na poziomie danego terytorium. 

W odpowiedzi na trudności i zakłócenia na globalnym rynku energii wywołane inwazją Rosji na 
Ukrainę Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU. REPowerEU to plan dotyczący 
oszczędzania energii, wytwarzania czystej energii i dywersyfikacji dostaw energii do Europy. 
W kontekście komunikatu w sprawie REPowerEU Komisja przyznała, że państwa członkowskie mogą 
znaleźć się w sytuacji wiążącej się z koniecznością korzystania z węgla przez dłuższy czas, aby 
gwałtownie ograniczyć zależność od rosyjskich paliw kopalnych i zwiększyć niezależność 
energetyczną Europy od niewiarygodnych dostaw i niestabilności rynków paliw kopalnych, 
przyspieszając jednocześnie proces przechodzenia na czystą energię i zwiększając odporność 
ogólnounijnego systemu energetycznego. Choć w planie REPowerEU potwierdzono konieczność 
podjęcia niezbędnych działań krótkoterminowych, wezwano w nim również do zdecydowanego 
zwiększenia tempa upowszechniania odnawialnych źródeł energii jako sposobu na szybkie 
ograniczenie przywozu paliw kopalnych, który wniesie jednocześnie wkład w realizację celów 

w zakresie energii i klimatu na 2030 r. i 2050 r. 

52. Większość państw członkowskich albo odeszła już od wydobycia węgla, albo planuje to zrobić 

zanim zrezygnuje z wykorzystywania elektrowni węglowych, ponieważ wydobycie węgla wywiera 
bardziej szkodliwy wpływ na środowisko i nie jest opłacalne. W większości państw członkowskich 
zaplanowano już proces odchodzenia od elektrowni węglowych, ma on jednak bardziej stopniowy 
charakter, dlatego też przez pewien czas przywóz węgla będzie konieczny do zastąpienia dostaw 

węgla ze źródeł lokalnych. 

WNIOSKI I ZALECENIA (pkt 57–63) 

Odpowiedzi Komisji: 

57. W podstawie prawnej polityki spójności na lata 2014–2020 nie wyznaczono żadnych celów 

szczegółowych dotyczących wsparcia na rzecz transformacji energetycznej regionów górniczych ani 
– ogólniej rzecz biorąc – żadnych przepisów szczegółowych dotyczących regionów górniczych. 
W toku negocjacji dotyczących programów na lata 2014–2020 państwa członkowskie nie były 
zobowiązane do traktowania regionów górniczych w jakikolwiek szczególny sposób. Ponadto 
państwa członkowskie są uprawnione do samodzielnego kształtowania swojego koszyka 
energetycznego, a tym samym do określania udziału paliw kopalnych w tym koszyku, o ile 

wywiązują się ze spoczywających na nich zobowiązań prawnych. 
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58. Brak danych na temat uczestnictwa zwolnionych pracowników sektora węglowego w kursach 

szkoleniowych finansowanych ze środków UE jest spowodowany brakiem wymogu prawnego 
nakładającego obowiązek gromadzenia tego rodzaju danych w odniesieniu do tej konkretnej grupy 
zawodowej (ogólne dane na temat uczestnictwa w szkoleniach są jednak dostępne). 

60. Choć inwestycje finansowane ze środków EFRR są powiązane z tworzeniem miejsc pracy, 

głównym instrumentem UE służącym wspieraniu osób w znalezieniu zatrudnienia i rozwijaniu ich 
umiejętności jest EFS. Finansowanie publiczne odgrywa zasadniczą rolę w procesie generowania 
oszczędności energii w całej UE zgodnie z celami Unii i jest główną siłą napędową zwiększania 

i pobudzania inwestycji w efektywność energetyczną. 

61. Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego FST był zgodny z rezultatami konsultacji 

publicznych dotyczących długoterminowego budżetu UE po 2020 r. w obszarze spójności oraz 
z wynikami oceny skutków przeprowadzonej na potrzeby tego rozporządzenia w odniesieniu do 
EFRR i FS. We wspomnianym wniosku uwzględniono oczekiwania pozostałych instytucji Unii, tj. 
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Rady Unii Europejskiej – wszystkie te instytucje 
wzywały do rozwiązania kwestii związanych z wpływem społecznie sprawiedliwej i uczciwej 
transformacji dokonywanej w ramach realizacji postanowień porozumienia paryskiego na 
pracowników i społeczności dotknięte procesem przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu.  

Przy programowaniu FST w pełni uwzględniono potrzeby regionów górniczych, regionów bogatych 

w torfowiska i łupki bitumiczne oraz regionów o wysokiej emisji dwutlenku węgla. 

Zalecenie 1 – Należy sprawdzić, czy Fundusz na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji jest wykorzystywany skutecznie 

i efektywnie w celu złagodzenia skutków społeczno-

ekonomicznych procesu transformacji w kierunku 

neutralności klimatycznej w regionach górniczych i regionach 

o wysokiej emisji dwutlenku węgla  

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Zalecenie 2 – Należy udostępnić dobre praktyki w zakresie 

pomiaru emisji metanu i zarządzania tymi emisjami  

Komisja przyjmuje to zalecenie.  

Treść przyszłego rozporządzenia regulującego te kwestie będzie uzależniona od wyniku procedury 
ustawodawczej będzie stanowiła rezultat decyzji podjętej przez prawodawcę Unii w odniesieniu do 
wniosku przedstawionego przez Komisję. 
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