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11.9.2020 A9-0135/78

Poprawka 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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 i 
środowiska 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 
50 % wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane na zasadzie dobrowolnej 
z EFRR i EFS+ mogłyby wnosić pełny 
wkład w osiągnięcie tego celu.
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11.9.2020 A9-0135/79

Poprawka 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Aby uwzględnić szczególną 
sytuację i rolę kobiet w transformacji, 
należy propagować równość płci.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Poprawka 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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 
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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP, 
w tym MŚP należące częściowo lub w 
pełni do samorządów lokalnych. 
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 
godziwych i trwałych miejsc pracy i gdy 
nie prowadzą one do przeniesienia 
produkcji ani nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji. Inwestycje w 
istniejące zakłady przemysłowe, w tym 
zakłady objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, powinny być 
dozwolone, jeżeli przyczyniają się do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r., a redukcja emisji 
przewyższa znacznie odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz 
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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.

jeżeli zapewniają utworzenie i utrzymanie 
znacznej liczby godziwych i trwałych 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odnośnym terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, 
zrównoważone oraz, w stosownych 
przypadkach, spójne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” i zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. 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.

_________________ _________________
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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11.9.2020 A9-0135/81

Poprawka 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Prawnie wiążący termin stopniowego 
odchodzenia od wydobycia węgla zapisany 
w prawie krajowym powinien być 
warunkiem wstępnym otrzymania 
finansowania z FST. Ważne jest, by 
termin odchodzenia opierał się na debacie 
publicznej i jak najszerszym 
porozumieniu. Państwa członkowskie 
powinny zatem przygotować, w ramach 
dialogu społecznego i we współpracy 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP] i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu, a w 
miarę możliwości wykraczające poza nie. 
W tym celu Komisja powinna ustanowić 
platformę sprawiedliwej transformacji, 
opierając się na istniejącej platformie dla 
regionów górniczych w okresie 
transformacji, aby umożliwić dwustronną 
i wielostronną wymianę zebranych 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
obejmujących wszystkie odpowiednie 
sektory.
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11.9.2020 A9-0135/82

Poprawka 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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 ludności, gospodarki i 
środowiska terytoriów, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia unijnych celów w 
dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. 
oraz unijnego celu neutralności 
klimatycznej określonego w 
rozporządzeniu (UE) .../... [Europejskie 
prawo o klimacie].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Poprawka 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię i jej 
systemy, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną, 
technologie magazynowania energii 
elektrycznej i zrównoważoną energię ze 
źródeł odnawialnych, jeżeli prowadzi to do 
tworzenia miejsc pracy i utrzymania 
trwałego zatrudnienia na znaczną skalę;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Poprawka 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inwestycje w renowację 
energetyczną budynków, zgodnie z 
inicjatywą „fala renowacji”;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Poprawka 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) inwestycje w projekty w zakresie 
zwalczania ubóstwa energetycznego, w 
szczególności w mieszkalnictwie 
socjalnym, oraz promowanie efektywności 
energetycznej, podejścia neutralnego pod 
względem klimatu i bezemisyjnego 
ciepłownictwa w regionach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Poprawka 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
oraz szkolenie pracowników i osób 
poszukujących pracy, w szczególności 
osób, których poziom wykształcenia jest 
niski lub niedostatecznie wykorzystywany, 
mających nierówny dostęp do 
tradycyjnych możliwości kształcenia i 
szkolenia, a także młodzieży niekształcącej 
się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzież NEET), w celu zlikwidowania 
niedoboru kwalifikacji niezbędnego do 
sprawiedliwego przejścia do 
ekologicznego i zasobooszczędnego 
społeczeństwa;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Poprawka 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
(2020/0006(COD))

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) promowanie równouprawnienia 
płci, równości szans oraz uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy i przedsiębiorczości 
kobiet;

Or. en


