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Poprawka 16
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych nadających priorytet 
działaniom na rzecz ożywienia 
gospodarczego w następstwie kryzysu 
zdrowotnego spowodowanego pandemią 
COVID-19, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych, co będzie skutkować 
niższymi emisjami dwutlenku węgla dzięki 
przejściu na źródła czystej i sprawiedliwej 
energii, a także dzięki promowaniu 
zielonych i błękitnych inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem. Niniejsze rozporządzenie wdraża 
jeden z priorytetów określonych w 
komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu ograniczenia 
kosztów gospodarczych i społecznych 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
w ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
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12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. ro

Poprawka 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych oraz Europejskim 
filarze praw socjalnych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en
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Poprawka 18
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych oraz na 
zapobieganiu ryzyku i zarządzaniu nim. 
Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z 
priorytetów określonych w komunikacie w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. ro

Poprawka 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją, 
w szczególności przez wzmocnione 
naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Poprawka 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną (1) Ramy prawne regulujące unijną 
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politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. fr

Poprawka 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Niniejsze 
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skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. it

Poprawka 22
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
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zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o 
bardziej zamkniętym obiegu do 2050 r., w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Poprawka 23
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Długoterminowa strategia UE 
dotycząca klimatu uwzględnia scenariusze 
dla działań w dziedzinie energii i klimatu 
w Unii, w ramach których sektor 
leśnictwa zapewnia łącznie od 60 do 65 
Mtoe drewna do produkcji energii. Jako 
że Unia znacznie przekroczyła już 
wykorzystanie tego ograniczonego zasobu 
do celów energetycznych, od zastosowania 
którego zależą miliony miejsc pracy, 
wsparcie z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji nie powinno 
być przede wszystkim wykorzystywane na 
przejście z węgla na biomasę drzewną. 
Spalanie drewna okrągłego powinno być 
ograniczone do absolutnego minimum i 
na ten cel nie należy przeznaczać środków 
finansowych UE.

Or. en
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Poprawka 24
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Sprawiedliwą transformację należy 
przyjąć i wdrażać zgodnie z zasadą „nie 
szkodzić” w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu i nie powinna ona 
zwiększać presji wywieranej na lasy na 
świecie, w tym w Europie. Inwestycje 
powinny kwalifikować się tylko wówczas, 
gdy sprawozdanie dotyczące 
zrównoważonej produkcji biomasy i 
studium wykonalności potwierdzają 
dostępność istniejących strumieni biomasy 
z odpadów do zasilania mocy 
produkcyjnych danej operacji, bez 
wywierania negatywnego wpływu na 
przemysł obróbki drewna, różnorodność 
biologiczną lub pochłaniacze dwutlenku 
węgla sektora użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów bądź 
leśnictwa.

Or. en

Poprawka 25
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii. Podczas gdy państwa członkowskie 
mogą dysponować pełną autonomią co do 
sposobu dystrybucji krajowych planów w 
dziedzinie klimatu, niektóre z nich nadal 
stosują niesprawiedliwy system 
obszarowy, bez uwzględniania sektorów 
najbardziej potrzebujących lub obszarów 
w najtrudniejszej sytuacji.

Or. en

Poprawka 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE650.653v01-00 12/163 AM\1204336PL.docx

PL

(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 
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.

(2) 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 spowoduje 
trudności nie tylko w dziedzinie 
zatrudnienia, ale także w innych 
obszarach, zwłaszcza w sektorze rolnym, 
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 – 
dotyczy to szczególnie państw, które 
wywiązały się z zobowiązań i osiągnęły 
cele protokołu z Kioto (20 % udziału 
energii odnawialnej do 2020 r.) przez 
poczynienie znacznych inwestycji, a które 
teraz są zmuszone do wspierania 
transformacji państw i regionów, których 
gospodarka opiera się w dużej 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 oraz 
nieuczciwej konkurencji ze strony państw, 
które dotychczas nie rozpoczęły 
dekarbonizacji, co podważy cele dotyczące 
spójności społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej.

Or. it

Poprawka 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

(2) Wspieranie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
wszystkich terytoriów 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 
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.

Or. fr

Poprawka 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
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.

(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 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie 
energetycznym 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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, aby Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji był zorientowany na 
rezultaty i wydajny, ważne jest, by finansowanie było ukierunkowane na działania, które 
mogą doprowadzić do największych rezultatów. Dlatego też torf należy zdefiniować jako torf 
energetyczny. Coraz bardziej potrzebne jest zrównoważone wykorzystanie torfu na potrzeby 
gospodarki o obiegu zamkniętym, dobrostanu zwierząt i rolnictwa, na przykład jako ściółki 
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lub w ogrodnictwie.

Poprawka 29
Anne Sander

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 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. W związku z 
tym w następnym budżecie Unii należy 
odpowiednio uwzględnić tę transformację, 
a w kolejnych WRF należy zapewnić 
środki na realizację naszych ambicji przez 
umożliwienie przydzielania kwot z 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji bez ograniczania budżetów 
obecnych strategii politycznych Unii.

Or. fr

Poprawka 30
Michal Wiezik

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 

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, oparta na danych 
naukowych i społecznie akceptowalna dla 
wszystkich. Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie muszą zatem uwzględnić od 
samego początku skutki gospodarcze, 



PE650.653v01-00 16/163 AM\1204336PL.docx

PL

transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

środowiskowe, społeczne i prawdziwe 
skutki klimatyczne transformacji, a także 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych. 
Taka transformacja powinna być zgodna z 
zasadą „nie szkodzić” w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu i wspierać 
rozwiązania przynoszące same korzyści 
(„no-regret”). Ważną rolę będzie w tym 
odgrywała warunkowość wsparcia z 
budżetu Unii.

Or. en

Poprawka 31
Ivo Hristov

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 i społecznie 
odpowiedzialna względem wszystkich 
dotkniętych nią zainteresowanych stron i 
uczestników. 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 przewidywanych skutków 
negatywnych. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. bg

Poprawka 32
Eugenia Rodríguez Palop

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 mieć charakter integracyjny i być 
społecznie akceptowalna dla wszystkich. 
Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie, wraz z podmiotami 
regionalnymi i lokalnymi, 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.

Or. en

Poprawka 33
Daniel Buda

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 i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji oraz potrzebę 
przezwyciężenia kryzysu zdrowotnego 
spowodowanego pandemią COVID-19, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. ro

Poprawka 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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, mieć charakter 
integracyjny i być 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.

Or. en

Poprawka 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Alternatywne technologie 
produkcji energii, takie jak wiatrowe i 
słoneczne, już są konkurencyjne w 
wymiarze ceny względem 
konwencjonalnych technologii produkcji 
oraz charakteryzują się zerowymi 
kosztami paliwa oraz zerowymi 
zmiennymi kosztami eksploatacji i 
utrzymania. Kluczowym czynnikiem ich 
długoterminowej konkurencyjności jest 
zdolność rozwoju technologicznego i 
zwiększonej produkcji do znacznego 
obniżania kosztów kapitałowych i 
łącznych uśrednionych kosztów 
wytworzenia energii z upływem czasu. 
Biorąc pod uwagę potencjalną rolę tych 
technologii w zapewnianiu miejsc pracy 
wymagających wysokich kwalifikacji oraz 
wzmacnianiu pozycji konsumentów i 
wspólnot energetycznych, będą one objęte 
głównym zakresem wsparcia. Należy także 
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zminimalizować wpływ na grunty rolne.

Or. en

Poprawka 36
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Korzystanie z ograniczonych 
zasobów naturalnych powinno 
wytrzymywać próbę czasu, mieć charakter 
innowacyjny, oparty na danych 
naukowych oraz zgodny z zasadą 
wykorzystania kaskadowego. Biorąc także 
pod uwagę ograniczone zasoby finansowe, 
w tym budżety państw, wprowadzanie 
technologii, których eksploatacja po 
początkowym etapie zwiększania skali nie 
wymaga dotacji, leży w interesie funduszy, 
aby zapewnić wkład tych zasobów w 
osiąganie długoterminowych ambitnych 
celów Unii.

Or. en

Poprawka 37
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
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do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym. W 
związku z tym zrównoważona gospodarka 
leśna i zrównoważone rolnictwo oraz 
powiązane sektory mają do odegrania 
ważną rolę w przyszłej wspólnej polityce 
rolnej (WPR).

Or. pt

Poprawka 38
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
oraz do osiągnięcia równowagi między 
potrzebami takimi jak zatrudnienie, 
niezależność energetyczna, 
bezpieczeństwo żywnościowe i unijnym 
celem neutralności klimatycznej poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

Or. ro

Poprawka 39
Pär Holmgren
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z 
transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Unia powinna towarzyszyć 
regionom i ich mieszkańcom oraz 
wspierać ich w transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych, związanych ze 
spójnością i klimatycznych na wszystkich 
odpowiednich szczeblach.

Or. en

Poprawka 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych.
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Or. it

Poprawka 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych.

Or. fr

Poprawka 42
Daniel Buda

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 

(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 
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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.

celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki, 
określenie i wykorzystywanie 
alternatywnych zasobów na szczeblu 
lokalnym oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Środki wspierane przez FST powinny 
przeciwdziałać zjawisku depopulacji 
regionów w procesie transformacji 
energetycznej. 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.

Or. ro

Poprawka 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

(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 
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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.

zatrudnienie. Powinno to przyczynić się do 
zachowania dziedzictwa naturalnego i 
zapobiegania degradacji środowiska. 
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.

Or. en

Poprawka 44
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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, 
zrównoważoności 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.

Or. en
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Poprawka 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
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, modernizacji 
i restrukturyzacji 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.

Or. en

Poprawka 46
Eugenia Rodríguez Palop

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Jako że wydobycie stałych paliw 
kopalnych odbywa się zasadniczo na 
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obszarach wiejskich, finansowanie 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki 
powinno nadawać priorytet wsparciu na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i 
działaniom agroekologicznym w świetle 
ich zasadniczej roli w przeciwdziałaniu 
zmianie klimatu, ochronie środowiska i 
zachowywaniu różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Poprawka 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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.

(6) FST oraz środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ powinny odgrywać znaczącą 
rolę we wspieraniu koniecznych działań 
mających na celu przeciwdziałanie silnej i 
nagłej deflacji, z którą UE będzie musiała 
się zmierzyć w wyniku pandemii COVID-
19, ze szczególnym uwzględnieniem 
najbardziej dotkniętych sektorów 
gospodarki i regionów.

Or. it

Poprawka 48
Pär Holmgren
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w imieniu grupy Verts/ALE

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.

(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 przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
bardziej ambitnymi planami Unii 
stwarzania możliwości na rzecz bardziej 
zamożnego i integracyjnego, a także 
zdrowszego i bardziej ekologicznego 
kontynentu, FST powinien odgrywać 
kluczową rolę we włączaniu działań w 
dziedzinie klimatu w główny nurt polityki i 
przyspieszyć przejście na neutralną dla 
klimatu, w pełni opartą na odnawialnych 
źródłach energii, zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym możliwie jak najwcześniej, a 
najpóźniej do 2050 r. 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 z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 49
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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.

(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 oraz w żaden sposób 
nie powinien stać w sprzeczności z celami 
prawodawstwa Unii w sprawie klimatu, w 
szczególności w sektorze LULUCF, a 
także prawodawstwa Unii w sprawie 
ochrony środowiska, w szczególności 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady („ramowej 
dyrektywy wodnej”) oraz dyrektyw 
2009/147/WE i 92/43/EWG („dyrektyw 
dotyczących ochrony przyrody”). 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.

Or. en

Poprawka 50
Anne Sander

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 51
Nicola Procaccini

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.

(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.

Or. it
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Uzasadnienie

Dostęp do FST nie powinien być powiązany z transferami z innych funduszy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 52
Ivo Hristov

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.

(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.

Or. bg

Poprawka 53
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
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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.

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 i 
w rozporządzeniu (UE) .../... (Europejskie 
prawo o klimacie), 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.

Or. en

Poprawka 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Przejście do neutralnego dla 
klimatu i zrównoważonego społeczeństwa 
stanowi jeden z najważniejszych 
wspólnych celów Unii, w przypadku 
którego wspólne wysiłki podejmowane 
przez wszystkich mają zasadnicze 
znaczenie dla jego osiągnięcia. W związku 
z tym dostęp do FST powinien być 
uzależniony od przyjęcia krajowego celu 
polegającego na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a także celów 
pośrednich do 2030 r.

Or. en
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Poprawka 55
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Biorąc pod uwagę cele określone w 
Zielonym Ładzie, należy ustanowić 
nadrzędny strategiczny program dla 
europejskich sektorów rolnictwa, który 
powinien wspierać dekarbonizację i 
opierać się na przeprowadzonej przez 
Komisję wszechstronnej i kompleksowej 
ocenie wpływu działalności gospodarczej 
sektorów na poziomy zanieczyszczenia 
powietrza.

Or. pt

Poprawka 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Jako że FST stanowi część 
Europejskiego Zielonego Ładu, alokacja 
finansowa w ramach FST powinna 
zależeć od zobowiązania państwa 
członkowskiego do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 57
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 polityki 
spójności. W związku z tym kolejne WRF 
będą musiały mieć ambitny charakter, 
który umożliwi osiągnięcie wyznaczonych 
celów. W żadnym wypadku przydział kwot 
z FST nie może odbywać się ze szkodą dla 
pozostałych funduszy przeznaczonych na 
inne istotne instrumenty, takie jak 
instrumenty należące do WPR, 
ukierunkowane na cele, w przypadku 
których budżety nie mogą zostać 
obniżone, takie jak europejska 
samowystarczalność żywnościowa czy 
obrona europejskiego rolnictwa. 

Or. fr

Poprawka 58
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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 polityki 
spójności oraz polityki rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach WPR, a także 
inwestycje krajowe i regionalne oraz 
kapitał prywatny, i w żadnym wypadku nie 
powinny zastępować takich inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

WPR jest polityką, która powinna wspierać przechodzenie producentów rolnych na bardziej 
zrównoważone praktyki oraz odchodzenie od uzależnienia od paliw kopalnych. Ponadto 
należy utrzymywać, a nie ograniczać finansowanie WPR na społeczne i oparte na 
społecznościach wiejskich aspekty rozwoju obszarów wiejskich, i FST powinien funkcjonować 
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dodatkowo względem tych środków.

Poprawka 59
Manolis Kefalogiannis

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 polityki 
spójności. Ustanowienie FST nie powinno 
prowadzić do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP] 
ani do przesunięć środków z tych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 60
Daniel Buda

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 

(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 
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podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej. Należy 
jednak uwzględnić zdolności energetyczne 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
obszarów wiejskich i mniej dostępnych 
obszarów, które nie są obecnie podłączone 
do ogólnej infrastruktury energetycznej.

Or. ro

Poprawka 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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.

Or. fr
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Poprawka 62
Mairead McGuinness

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 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. Skutki społeczne i 
gospodarcze będą szczególnie odczuwane 
na obszarach wiejskich, na których 
zatrudnienie jest uzależnione od 
przemysłu związanego z paliwami 
kopalnymi. 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.

Or. en

Poprawka 63
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną (8) Przejście na gospodarkę neutralną 
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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.

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 stopień ich 
zależności od takich paliw oraz od 
działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a także zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Or. bg

Poprawka 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu, o obiegu zamkniętym i 
zasobooszczędną jest wyzwaniem dla 
wszystkich państw członkowskich. Będzie 
ono szczególnie trudne w przypadku 
państw członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych, na działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
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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.

cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności, które dotychczas 
liczyły przede wszystkim na biomasę 
drzewną jako energię odnawialną i które 
muszą przystosować się 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.

Or. en

Poprawka 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

(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 
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członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej, w tym 
promowania alternatyw dla gospodarki 
opartej na paliwach kopalnych w ramach 
biogospodarki o obiegu zamkniętym.

Or. en

Poprawka 66
Daniel Buda

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, a szczególną 
uwagę należy zwrócić na przezwyciężanie 
przez nie kryzysu zdrowotnego 
spowodowanego pandemią COVID-19. 
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.

Or. ro
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Poprawka 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) 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) 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 powinien uwzględniać 
nagradzanie państw, które zadłużyły się, 
by osiągnąć cele z Kioto.

Or. it

Poprawka 68
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o uprzednio ustalone obiektywne kryteria.

Or. bg
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Poprawka 69
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 nadawać 
priorytet inwestycjom, które wspierają 
ludzi, społeczności i lokalne gospodarki i 
są zrównoważone w średnim i długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym 
najpóźniej do roku 2050. 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 sektorów rolnictwa i regionów 
o wysokich poziomach emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno opierać 
się na pomocy dla rolników w 
strategicznej zmianie ukierunkowania i 
dywersyfikacji ich działalności i 
dochodów oraz promowaniu stosowania 
zrównoważonych praktyk, jako 
uzupełnienie wsparcia otrzymywanego w 
ramach wspólnej polityki rolnej. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
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dziedzinie cyfryzacji i łączności, 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.

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 
maksymalizującym korzyści dla 
społeczności, a także stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
pobudzają tworzenie trwałych i zielonych 
miejsc pracy, pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji najpóźniej do roku 2050.

_________________ _________________
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.

Or. en

Poprawka 70
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska 
oraz jej dorobku w obszarze środowiska, 
od którego nie powinno być odstępstw, i 
bez generowania ekologicznych efektów 
zewnętrznych. 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. Przejście na 
działanie lub technologię o 
porównywalnych poziomach emisji na 
jednostkę produkowanej energii lub o 
okresie kompensacji emisji, który jest zbyt 
długi, by osiągnąć ambitny cel Unii do 
2050 r., nie powinno stanowić 
kwalifikującej się inwestycji. 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., 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 
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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.

Or. en

Poprawka 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

(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 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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. Ponadto wsparcie powinno 
obejmować przejście na innowacyjne 
praktyki w obszarze użytkowania gruntów 
i rolnictwa, przyczyniając się w ten sposób 
do zmniejszania śladu węglowego 
unijnego sektora rolnictwa. 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 
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.

Or. en
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Poprawka 72
Emmanouil Fragkos

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 

(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. 
Finansowane projekty powinny pomagać 
w osiągnięciu celów Unii, jakimi są 
rozwój sieci infrastruktury cyfrowej oraz 
promowanie ekologicznej i 
zrównoważonej mobilności 
multimodalnej. 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 
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negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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 
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.

Or. en

Poprawka 73
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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, w pełni dostosowane do 
wszystkich celów Zielonego Ładu oraz do 
celu porozumienia paryskiego z 2015 r. 
dotyczącego ograniczenia wzrostu 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

globalnej temperatury do 1,5°C w 
stosunku do poziomu przed 
uprzemysłowieniem. 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 
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 

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 
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final. final.

Or. en

Poprawka 74
Ivo Hristov

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 

(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 ograniczaniem 
danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia w 
tych sektorach względem innych sektorów. 
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 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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 
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.

Or. bg

Poprawka 75
Clara Aguilera

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 

(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 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

stopniowego i definitywnego 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 
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.

Or. es
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Poprawka 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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. 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 
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dziedzinie cyfryzacji i łączności, 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.

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.

Or. it

Poprawka 77
Daniel Buda

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 

(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 
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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 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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 równowagi 
między poziomami zatrudnienia a celami 
środowiskowymi i klimatycznymi. 
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 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.

Or. ro

Poprawka 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przejście może stanowić wyzwanie 
ze względu na pewne rozbieżne cele. 
Można to zaobserwować w przypadku 
projektów dotyczących energii wodnej, 
które mogą wywierać negatywny wpływ na 
stan ekologiczny jednolitych części wód, 
ich wzajemne połączenia i populację ryb, 
a w konsekwencji na lokalne społeczności 
i ich środki do życia. FST powinien 
finansować jedynie rozwiązania typu „no-
regret” i korzystne dla wszystkich, 
zarówno pod względem środowiska, jak i 
klimatu. Takie rozwiązania powinny być 
określone w opisie projektu oraz w 
odpowiednich przypadkach powinny być 
objęte zakresem projektu.

Or. en

Poprawka 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz osiągnięcia gospodarki 
neutralnej dla klimatu FST powinien 
wspierać rozwój silnej biogospodarki o 
obiegu zamkniętym, aby stymulować 
zrównoważoność w sektorze rolnictwa. 
Produkowana w sposób zrównoważony i 
wydajny biomasa z sektorów rolnictwa, 
leśnictwa i morskiego, która nadaje 
wartość bocznemu strumieniowi odpadów 
i bioodpadom, mogłaby zapewnić istotny 
wkład w wywiązanie się przez Unię z 
zobowiązań klimatycznych.
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Or. en

Poprawka 80
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 grup osób, które 
najprawdopodobniej będą potrzebowały 
wsparcia, aby osiągnąć transformację 
klimatyczną, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, jak określono w 
[rozporządzeniu w sprawie EFS+], co 
ułatwi im dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia, oraz osiągnięcie 
równowagi płci we wszystkich sektorach, a 
także zapewnienie aktywnej polityki rynku 
pracy i polityki umiejętności 
ukierunkowanych na zatrudnienie i 
potrzeby sektorów zorientowanych na 
przyszłość, świadczenie pomocy osobom 
dotkniętym zmianami oraz 
zindywidualizowanej pomocy w 
poszukiwaniu pracy dla wszystkich 
kategorii osób poszukujących pracy oraz 
zapewnienie równego i 
niedyskryminacyjnego dostępu wszystkim 
grupom osób i ich aktywnej integracji na 
rynku pracy.

Or. en

Poprawka 81
Clara Aguilera

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 dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, oraz nabywanie kwalifikacji 
zawodowych, które są odpowiednie z 
punktu widzenia zielonej i cyfrowej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną 
integrację na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. es

Poprawka 82
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 dotkniętych 
skutkami transformacji oraz kierowanie 
ich ku nowym obszarom zatrudnienia, 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.

Or. ro

Poprawka 83
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 dotkniętych 
skutkami transformacji, zapewniając im 
konieczne kwalifikacje w celu 
dostosowania się do nowych i lepszych 
możliwości zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 84
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy oraz doradztwo i 
aktywną integrację na rynku pracy na rzecz 
osób poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 85
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Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 bezpośrednio i 
pośrednio 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.

Or. bg

Poprawka 86
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, by wdrażanie 
priorytetów finansowanych przez FST 
przyczyniało się do poszanowania i 
promowania równości mężczyzn i kobiet 
zgodnie z art. 8 TFUE. Przeprowadzone 
oceny wykazały duże znaczenie 
uwzględniania celów równości płci we 
wszystkich aspektach oraz na wszystkich 
etapach przygotowywania, 
monitorowania, wdrażania i ewaluacji 
programów operacyjnych w sposób 
terminowy i spójny, przy jednoczesnym 
podejmowaniu konkretnych działań 
promujących równość płci, niezależność 
ekonomiczną kobiet, podwyższanie 
poziomu kształcenia i umiejętności oraz 
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przywrócenie kobiet będących ofiarami 
przemocy zarówno na rynek pracy, jak i 
do społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 87
Clara Aguilera

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. 
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 
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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.

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. 
Wsparcie powinno również uwzględniać w 
szczególności terytoria czy regiony, które 
już rozpoczęły proces obniżania 
emisyjności i które nadal mają problemy 
strukturalne związane z bezrobociem lub 
niskim standardem życia według 
parametrów europejskich. Wyjątek ten 
powinien umożliwić wykorzystanie 
pomocy do wspierania ich rozwoju 
gospodarczego.

_________________ _________________
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).

Or. es

Poprawka 88
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację (12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
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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 
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.

gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP 
prowadzące działania zdefiniowane jako 
zrównoważone środowiskowo zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki], 
które przyczyniają się do osiągnięcia celu 
Unii, jakim jest przejście do gospodarki o 
obiegu zamkniętym. 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 
bezpośrednio powiązane z rozwojem 
nowych działań zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki], 
przyczyniając się tym samym 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 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 
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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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Poprawka 89
Daniel Buda

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 

(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 
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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 
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.

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 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
zapewnienia uczciwej konkurencji, a tym 
samym sprawnego funkcjonowania 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.

_________________ _________________
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).

Or. ro

Poprawka 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara
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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 
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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację, 
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 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 
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 
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ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Poprawka 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów zaangażowanych 
w transformację, 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 co najmniej 499 
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 
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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.

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.

_________________ _________________
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).

Or. it

Poprawka 92
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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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 
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.

_________________
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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).

Or. bg

Poprawka 93
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Transformacja zainicjowana przez 
Zielony Ład musi przynieść korzyści 
wszystkim i nie może zwiększać 
nierówności. W ramach FST należy 
uwzględnić kwestię włączenia kobiet, 
pracowników sezonowych i pracowników 
o niskich kwalifikacjach. Priorytetem 
musi być również uwzględnienie obszarów 
wiejskich, ponieważ obszary te borykają 
się czasami z poważnymi trudnościami 
gospodarczymi i brakiem atrakcyjności, 
zwłaszcza dla osób młodych.

Or. fr

Poprawka 94
Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Potrzebne są polityki i strategie 
sprzyjające włączeniu społecznemu, aby 
uniknąć pogłębienia nierówności w 
procesie sprawiedliwej transformacji. 
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Naczelną zasadą wsparcia z FST powinno 
być propagowanie spójności społecznej 
przez promowanie równości płci, 
zapewnienie dynamicznego rozwoju 
obszarów wiejskich, lepszych warunków 
dla młodych i starszych pracowników oraz 
pracowników o niskich umiejętnościach. 

Or. it

Poprawka 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby uniknąć pogłębiania 
nierówności w sprawiedliwym procesie 
transformacji, konieczne są integracyjne 
strategie i polityka. Naczelną zasadą 
wsparcia z FST powinno być 
propagowanie spójności społecznej 
poprzez promowanie równości płci, 
zapewnienie dynamicznego rozwoju 
obszarów wiejskich, lepszych warunków 
dla migrantów, pracowników sezonowych, 
młodych i starszych oraz pracowników o 
niskich umiejętnościach, a także 
dopilnowanie, aby nikt nie pozostał bez 
pomocy.

Or. en

Poprawka 96
Eugenia Rodríguez Palop

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby wzmocnić proces odchodzenia 
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od wydobycia stałych paliw kopalnych na 
obszarach wiejskich, FST powinien także 
obejmować wsparcie dla rolników i 
małych przedsiębiorstw rolnych.

Or. en

Poprawka 97
Nicola Procaccini

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.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp do FST nie powinien być powiązany z transferami z innych funduszy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 98
Emmanouil Fragkos
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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 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. FST 
powinien także uzupełniać różne fundusze 
unijne, w tym Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejski Fundusz Morski 
i Rybacki (EFMR), Fundusz Azylu i 
Migracji (FAM) oraz Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby 
zapewniać wkład w bardziej ekologiczne 
rolnictwo i wspierać plany transformacji 
zmierzającej do dekarbonizacji 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 99
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w (13) Aby zapewnić elastyczność w 
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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.

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, 
który może mieć charakter uzupełniający 
w osiąganiu celów programu wspieranego 
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.

Or. bg

Poprawka 100
Michal Wiezik

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 

(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. Aby inwestować w 
rozwiązania typu „no-regret”, wszelkie 
wnioski o wsparcie dla instalacji 
produkującej energię z biomasy drzewnej 
lub dla przekształcenia w taką instalację 
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umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

będą obejmować, jako warunek 
kwalifikujący, studium wykonalności 
potwierdzające istnienie i ciągłą 
dostępność odpadów i pozostałości 
biomasy w celu zasilania proponowanych 
mocy produkcyjnych, aby nie wywierać 
negatywnego wpływu na pochłaniacze 
dwutlenku węgla sektora użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i 
leśnictwa lub dostawy dla przemysłu 
obróbki drewna. 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.

Or. en

Poprawka 101
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Regiony otrzymujące wsparcie w 
państwach członkowskich powinny zatem 
przygotować, wraz z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
społeczeństwem obywatelskim i 
odnośnymi społecznościami lokalnymi, i 
przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji, w tym 
środki na rzecz tworzenia miejsc pracy, 
inwestycje w lokalną infrastrukturę 



AM\1204336PL.docx 75/163 PE650.653v01-00

PL

górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

społeczną, zgodnie co najmniej z 
ambicjami zawartymi w ich krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu, 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ 
oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych. 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 
zainteresowane podmioty i sektory. 
Istniejąca platforma powinna być 
wykorzystywana do rozpowszechniania 
najlepszych praktyk na etapie planowania.

Or. en

Poprawka 102
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, wraz z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
społeczeństwem obywatelskim i 
odnośnymi społecznościami lokalnymi, 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 



PE650.653v01-00 76/163 AM\1204336PL.docx

PL

najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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 finansowym 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.

Or. fr

Poprawka 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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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 wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
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.

Or. it

Poprawka 105
Michal Wiezik

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 

(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 
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wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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. Przejście na 
działanie lub technologię o 
porównywalnych poziomach emisji na 
jednostkę produkowanej energii lub o 
okresie kompensacji, który jest zbyt długi, 
by osiągnąć ambitne cele Unii do 2050 r., 
nie powinno stanowić kwalifikującej się 
inwestycji. 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.

Or. en

Poprawka 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

(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 
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gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej 
się wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

gospodarki. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 2 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 
terytorialnymi planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku).

Or. it

Poprawka 107
Álvaro Amaro

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 

(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 
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lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych przy 
jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu 
szans zatrudnienia na terytoriach 
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, 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.

Or. pt

Poprawka 108
Daniel Buda

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 

(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 
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przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych, a 
także plany dotyczące zmiany kwalifikacji 
pracowników i ułatwienia ich przejścia na 
inne typy zatrudnienia. 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.

Or. ro

Poprawka 109
Ivo Hristov

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 

(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 
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przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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 być 
przedkładane do zatwierdzenia przez 
Komisję. 

Or. bg

Poprawka 110
Nicola Procaccini

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 

(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 
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wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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 
FST), które zostały zatwierdzone przez 
Komisję.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp do FST nie powinien być powiązany z transferami z innych funduszy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 111
Daniel Buda

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 

(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 
stopniowych przekształceń lub 
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związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

stopniowego zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
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.

Or. ro

Poprawka 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
preferować przyjmowanie strategii 
oddolnych podczas przygotowywania i 
wdrażania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, zapewniając 
aktywne uczestnictwo właściwych 
organów publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych ze wszystkich 
sektorów działalności oraz innych 
odpowiednich zainteresowanych stron ze 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym z 
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sektora rolnictwa. Aby zapewnić 
skuteczne działania na szczeblu lokalnym, 
w przygotowywanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji powinny, jeśli 
jest to wykonalne, być aktywnie 
zaangażowane zainteresowane strony z 
dotkniętych terytoriów.

Or. en

Poprawka 113
Emmanouil Fragkos

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 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. FST powinien 
zapewniać wsparcie finansowe dla 
krajowych starań ukierunkowanych na 
wyeliminowanie najważniejszych 
dysproporcji i skorygowanie braku 
równowagi regionalnej w Unii, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na obszary 
wiejskie, na których zwiększa się luka 
społeczna, obszary dotknięte 
transformacją przemysłową, na których 
występują różnice między obszarami 
wiejskimi i miejskimi, oraz regiony 
doświadczające poważnych lub stałych 
utrudnień naturalnych lub 
demograficznych o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, a także wyspy, regiony 
transgraniczne i górskie dotknięte 
ubóstwem i stagnacją gospodarczą.

Or. en
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Poprawka 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
poważnie odbiegających od celów 
końcowych ustalonych w odniesieniu do 
celu szczegółowego FST.

Or. en

Poprawka 115
Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Szczególną uwagą i szczególnym 
wsparciem należy objąć obszary wiejskie 
oraz regiony wyspiarskie i oddalone. Te 
obszary i regiony już dziś stoją przed 
jeszcze większymi wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi, takimi jak 
starzenie się społeczeństwa, migracja 
wewnętrzna młodzieży i ogólne 
wyludnianie się, niższy poziom 
umiejętności, gorsza infrastruktura i 
łączność cyfrowa, co w jeszcze większym 
stopniu ogranicza ich zdolność do 
reagowania na wyzwania procesu 
transformacji. Te obszary i regiony 
mogłyby również odegrać istotną rolę w 
zapewnianiu zdolności w zakresie 
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realizacji inwestycji w energię ze źródeł 
odnawialnych, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu gruntów rolnych. W 
związku z tym w planach terytorialnych 
należy przewidzieć również możliwość 
włączenia obszarów wiejskich 
sąsiadujących ze wskazanymi terytoriami 
jako kwalifikujących się do wdrożenia 
technologii i infrastruktury energii ze 
źródeł odnawialnych.

Or. it

Poprawka 116
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy objąć szczególną uwagą i 
szczególnym wsparciem obszary wiejskie 
oraz regiony oddalone i najbardziej 
oddalone. Te obszary i regiony już dziś 
muszą mierzyć się z jeszcze większymi 
trudnościami społecznymi i 
gospodarczymi, w szczególności z 
migracją wewnętrzną i ogólnym 
wyludnianiem się, niższym poziomem 
umiejętności, gorszą infrastrukturą i 
łącznością cyfrową, co w jeszcze większym 
stopniu ogranicza ich zdolność do 
reagowania na wyzwania procesu 
transformacji. Mogłyby one również 
odegrać istotną rolę w przyciąganiu 
inwestycji w zakresie energii odnawialnej, 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
gruntów rolnych.

Or. it

Poprawka 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas
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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 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(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.

Or. fr

Poprawka 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(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 
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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 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

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,

Or. it

Poprawka 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Zgodnie ze sformułowanym w 
ramach Zielonego Ładu zobowiązaniem, 
że wszystkie unijne polityki powinny 
przyczyniać się do zachowania i odbudowy 
zasobów naturalnych Europy, niniejsze 
rozporządzenie zawiera zamknięty wykaz 
niekwalifikujących się typów operacji.

Or. en

Poprawka 120
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 grupom ludności i terytoriom, 
które wymagają dodatkowego wsparcia, 
aby najpóźniej do 2050 r. dokonać 
transformacji gospodarki UE w 
gospodarkę w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, zasobo- i 
energooszczędną i neutralną klimatycznie 
oraz aby przekształcić wyzwania w 
możliwości, w szczególności pod względem 
tworzenia nowych, godnych, trwałych i 
zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji pracowników, 
kształcenia i szkolenia, w celu 
promowania nowego modelu 
gospodarczego, który funkcjonuje z 
poszanowaniem ograniczonych zasobów 
naturalnych Ziemi.

Or. en

Poprawka 121
Michal Wiezik

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, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r. w sposób, który nie podważa celów 
środowiskowych i który chroni 
ograniczone zasoby naturalne.
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Or. en

Poprawka 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 na rzecz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Or. it

Poprawka 123
Daniel Buda

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, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane ze stopniowym przejściem w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

Or. ro

Poprawka 124
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
w procesie transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
obiegu zamkniętego przez gospodarkę UE 
do 2050 r.

Or. en

Poprawka 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 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 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, 
zapewniając wkład w zachowanie zasobów 
naturalnych Europy i zapobieganie 
degradacji środowiska.

Or. en

Poprawka 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 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 
umożliwienie regionom, obywatelom i 
przedsiębiorstwom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
neutralnej dla klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wyjaśnienie, że wszyscy uczestnicy i podmioty w łańcuchu dostaw żywności mają 
do odegrania rolę w osiąganiu celów sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 127
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 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 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych, 
związanych ze zdrowiem publicznym i 
środowiskiem skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Or. en
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Poprawka 128
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 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 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków sprawnej 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu.

Or. ro

Poprawka 129
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
respektując i wspierając nadrzędne cele 
Europejskiego Zielonego Ładu, w 
szczególności ogólnounijny cel 
neutralności klimatycznej ustanowiony w 
rozporządzeniu (UE) 2020/… 
(Europejskie prawo o klimacie), w 
dążeniu do sprostania wyzwaniom 
związanym z klimatem i środowiskiem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwej transformacji, która nikogo 
nie pozostawia bez pomocy.

Or. en
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Poprawka 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 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. Finansowanie FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla środków 
przydzielanych przez inne fundusze w 
ramach wieloletnich ram finansowych, w 
tym przez WPR i „Horyzont Europa”.

Or. it

Poprawka 131
Anne Sander

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 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. Kwota FST stanowi 
dodatkowe zasoby i w żadnym wypadku 
przydział ten nie może odbywać się ze 
szkodą dla zasobów przydzielonych innym 
funduszom przewidzianym w WRF.

Or. fr
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Poprawka 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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. Finansowanie FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla zasobów 
przydzielonych innym funduszom 
przewidzianym w WRF, w tym dla 
zasobów przeznaczonych na WPR.

Or. fr

Poprawka 133
Francesca Donato

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 stanowią dodatkową kwotę 7,5 mld 
EUR w cenach z 2018 r. Finansowanie 
FST nie może odbywać się ze szkodą dla 
środków przydzielanych dla innych 
funduszy WRF.

Or. it
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Poprawka 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone o 
dodatkowe zasoby przydzielone w 
budżecie Unii oraz o inne zasoby zgodnie z 
podstawowym aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 135
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie FST nie wywiera 
negatywnego wpływu na inne działy, w 
szczególności unijne polityki strukturalne 
(politykę spójności i WPR).

Or. en

Poprawka 136
Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

delegowanego decyzję w sprawie rocznego 
podziału między państwa członkowskie 
zasobów, w tym dodatkowych zasobów, o 
których mowa w ust. 2, zgodnie z 
metodyką określoną w załączniku I.

Or. es

Poprawka 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostęp do FST powinien zależeć 
od zobowiązania państwa członkowskiego 
do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 138
Nicola Procaccini

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+.

skreśla się

Or. it
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Uzasadnienie

Dostęp do FST nie powinien być powiązany z transferami z innych funduszy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 
wsparcia z EFRR ani EFS+ ani z innych 
programów finansowania ze środków UE.

Or. it

Poprawka 140
Ivo Hristov

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 wsparcia z EFRR ani 
EFS+.

Or. bg

Poprawka 141
Anne Sander
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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 bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7. Działania wspierane przez FST mają 
uzupełniać, a nie zastępować, interwencje, 
które mogą na tym samym terytorium 
otrzymywać już wsparcie za 
pośrednictwem EFS+ i EFRR.

Or. fr

Poprawka 142
Bronis Ropė

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 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.

Or. en

Uzasadnienie

Prawdziwe potrzeby i wyzwania najbardziej dotkniętych terytoriów, które będą finansowane, 
będą znane dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy. W związku z tym ważne jest 
zapewnienie otwartego charakteru wykazu działań.

Poprawka 143
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Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

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.

Or. en

Poprawka 144
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cele szczegółowe FST nie 
pokrywają się z celami innych unijnych 
funduszy. Utworzenie FST, który łączy w 
sobie cele istniejących funduszy, nie 
generuje zakłóceń administracyjnych i 
proceduralnych ani nie powoduje 
fragmentacji.

Or. en

Poprawka 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej; w szczególności – w 
przypadku obszarów górskich, wiejskich 
lub najbardziej oddalonych – zakładanie 
lub utrzymywanie przedsiębiorstw 
rolnych;

Or. fr

Poprawka 146
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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 MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
ukierunkowane na działalność 
zdefiniowaną jako zrównoważona 
środowiskowo zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
systematyki];

Or. en

Poprawka 147
Eugenia Rodríguez Palop

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

Or. en
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Poprawka 148
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy, 
dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 149
Daniel Buda

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

Or. ro

Poprawka 150
Eugenia Rodríguez Palop

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw istotnych dla 
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przedsiębiorczości i usługi konsultingowe; transformacji w kierunku 
zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
konsultingowe;

Or. en

Poprawka 151
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw oraz dywersyfikację i 
rozwój istniejących przedsiębiorstw, w tym 
poprzez inkubatory przedsiębiorczości i 
usługi konsultingowe;

Or. ro

Poprawka 152
Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

b) inwestycje w tworzenie 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
środowiska nowych przedsiębiorstw, w 
tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości 
i usługi konsultingowe;

Or. en

Poprawka 153
Simone Schmiedtbauer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, w tym, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach sąsiadujących ze wskazanymi 
terytoriami;

Or. de

Poprawka 154
Emmanouil Fragkos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, w tym 
poprawę dostępu do tych technologii oraz 
ich zastosowania i jakości;

Or. en

Poprawka 155
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
technologii i łatwiejszego dostępu do nich;

Or. ro
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Poprawka 156
Eugenia Rodríguez Palop

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

c) inwestycje w zrównoważone 
działania badawcze i innowacyjne oraz 
wspieranie transferu zaawansowanych 
technologii;

Or. en

Poprawka 157
Emmanouil Fragkos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne w celu promowania 
europejskiej niezależności energetycznej;

Or. en

Poprawka 158
Francesca Donato

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 drogowych i 
kolejowych (tam, gdzie ich brakuje), 
wodociągowych (tam, gdzie są one 
przestarzałe, niewydajne i 
niewystarczające do tego, aby uniknąć 
marnotrawienia wody) i tych 
zapewniających przystępną cenowo czystą 
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energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną 
i energię ze źródeł odnawialnych, w tym, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, na 
obszarach sąsiadujących ze wskazanymi 
terytoriami;

Or. it

Poprawka 159
Clara Aguilera

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, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną, w tym 
wprowadzanie środków transportu 
publicznego, które są przyjazne dla 
środowiska, i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. es

Poprawka 160
Manolis Kefalogiannis

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, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym wykorzystywanie przyjaznych dla 
środowiska środków transportu, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;
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Or. en

Poprawka 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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, 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych o dodatnim bilansie 
dwutlenku węgla w ujęciu 
krótkoterminowym, lub ich kombinację;

Or. en

Uzasadnienie

Na przykład okres kompensacji emisji w przypadku energii wiatrowej i słonecznej wynosi od 
kilku miesięcy do kilku lat (Marimuthu i Kirubakaran, 2013 r.), zamiast od kilku lat do kilku 
dekad (a nawet stuleci), jak w przypadku bioenergii leśnej. Nie wszystkie typy energii 
odnawialnej są w związku z tym istotne dla Zielonego Ładu; tym samym nie wszystkie typy 
powinny kwalifikować się do wsparcia z FST, a jedynie te, które przynoszą rezultaty w 
ramach czasowych, w których konieczne jest podjęcie działań.

Poprawka 162
Mairead McGuinness

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, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną, ekologiczny 
transport, energię ze źródeł odnawialnych 
i rolnictwo precyzyjne;
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Or. en

Poprawka 163
Bronis Ropė

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, 
ekologiczny transport publiczny, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Uzasadnienie

Ekologiczny transport publiczny stanowi inwestycję w 100 % przyjazną dla klimatu zgodnie z 
załącznikiem I do RWP na lata 2021–2027 oraz istotnie przyczyni się do transformacji 
lokalnej gospodarki przyjaznej dla klimatu. Finansowanie ekologicznego transportu 
publicznego byłoby bardzo pomocne w promowaniu lokalnej, przyjaznej dla klimatu 
mobilności siły roboczej. Może także przyczyniać się do tworzenia większych możliwości 
znalezienia pracy lub uczestnictwa w działaniach mających na celu podnoszenie lub zmianę 
kwalifikacji.

Poprawka 164
Eugenia Rodríguez Palop

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, bezpieczną i 
zrównoważoną energię, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych;
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Or. en

Poprawka 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną, energię ze 
źródeł odnawialnych i bioenergię;

Or. en

Poprawka 166
Anne Sander

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową; w szczególności w celu budowy 
stabilnej i wydajnej sieci cyfrowej na 
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obszarach wiejskich, górskich i 
najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 168
Manolis Kefalogiannis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich i oddalonych oraz rolnictwa 
cyfrowego i precyzyjnego;

Or. en

Poprawka 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich oraz w regionach oddalonych i 
najbardziej oddalonych;

Or. it

Poprawka 170
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową w celu czerpania korzyści z 
cyfryzacji przez obywateli, 
przedsiębiorstwa, służby publiczne i rządy;

Or. en

Poprawka 171
Francesca Donato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich oraz w regionach wyspiarskich i 
oddalonych;

Or. it

Poprawka 172
Emmanouil Fragkos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
oddalonych i wiejskich;

Or. en

Poprawka 173
Mairead McGuinness
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w sieci 
szerokopasmowe wysokich prędkości na 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 174
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, łączność 
cyfrową i infrastrukturę szybkiego 
internetu;

Or. ro

Poprawka 175
Clara Aguilera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym w rolnictwo precyzyjne;

Or. es

Poprawka 176
Álvaro Amaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym w sektorze rolnictwa;

Or. pt

Poprawka 177
Emmanouil Fragkos

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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, aby modernizować 
środowisko miejskie, rewitalizować 
miasta, regenerować i dekontaminować 
tereny poprzemysłowe, ograniczać 
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i 
zanieczyszczenie świetlne oraz odpady;

Or. en

Poprawka 178
Eugenia Rodríguez Palop

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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, z nadaniem priorytetu 
projektom skoncentrowanym na 
działalności rolnej i leśnej w oparciu o 
koncepcję agroekologii i zrównoważonego 
rozwoju;
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Or. en

Poprawka 179
Michal Wiezik

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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, jeśli regeneracja terenu nie 
była warunkiem wstępnym wydania 
operatorowi zezwolenia w przypadku 
działalności górniczej;

Or. en

Poprawka 180
Álvaro Amaro

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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w szczególności w 
kontekście ich ponownego wykorzystania 
do celów zalesiania lub produkcji 
żywności;

Or. pt

Poprawka 181
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego 
poszanowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”;

Or. en

Poprawka 182
Manolis Kefalogiannis

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 regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego 
poszanowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”;

Or. en

Poprawka 183
Daniel Buda

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, ograniczanie 
zanieczyszczenia, regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
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przeznaczenie;

Or. ro

Poprawka 184
Mairead McGuinness

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 regenerację, 
dekontaminację, renaturalizację i ochronę 
terenów oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

Or. en

Poprawka 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w innowacyjne praktyki 
w obszarze użytkowania gruntów i 
rolnictwa, przyczyniające się do 
zmniejszania śladu węglowego unijnego 
sektora rolnictwa;

Or. en

Poprawka 186
Emmanouil Fragkos

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

fa) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne w celu zwiększania 
różnorodności biologicznej i rozwoju 
zielonej infrastruktury w środowisku 
miejskim i wiejskim;

Or. en

Poprawka 187
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 188
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów, ponowne wykorzystywanie, 
naprawy oraz recykling;
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Or. ro

Poprawka 189
Michal Wiezik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w innowacyjne projekty 
w celu rozwoju praktyk promujących 
zwiększoną neutralność pod względem 
emisji dwutlenku węgla w rolnictwie;

Or. en

Poprawka 191
Eugenia Rodríguez Palop

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników w dziedzinie transformacji 
ekologicznej, w tym w obszarze 
agroekologii;

Or. en

Poprawka 192
Ivo Hristov

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 
pracowników bezpośrednio lub pośrednio 
dotkniętych transformacją;

Or. bg

Poprawka 193
Manolis Kefalogiannis

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 
pracowników i osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 194
Daniel Buda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) rozwój infrastruktury społecznej 
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potrzebnej do wsparcia reintegracji 
zawodowej dzięki włączeniu społecznemu, 
kształceniu i szkoleniu oraz programom 
aktywnego starzenia się;

Or. ro

Poprawka 195
Francesca Donato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w projekty mające na 
celu zwalczanie ubóstwa energetycznego i 
wytwarzanie energii z odpadów;

Or. it

Poprawka 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) inwestycje w biogospodarkę o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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hb) odpowiednią ochronę kluczowych 
pracowników w sektorach gospodarki 
dotkniętych kryzysem;

Or. ro

Poprawka 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy i 
doradztwo dla osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 199
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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, z zapewnieniem 
równego dostępu i promowaniem 
równości płci;

Or. en

Poprawka 200
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera j
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy i programy 
reintegracji zawodowej w nowych 
obszarach zatrudnienia;

Or. ro

Poprawka 201
Clara Aguilera

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, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i młodzieży;

Or. es

Poprawka 202
Mairead McGuinness

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, z podkreśleniem 
równości płci;

Or. en

Poprawka 203
Daniel Buda

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

ja) inwestycje wspierające 
ograniczanie depopulacji w regionach i 
na obszarach wiejskich dotkniętych 
transformacją;

Or. ro

Poprawka 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) tworzenie i rozwój usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. en

Poprawka 205
Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną i usługi 
doradztwa;

Or. en

Poprawka 206
Emmanouil Fragkos

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

ka) interwencje na rynku zamówień 
publicznych w celu zaradzenia trudnym 
sytuacjom na rynku związanym z 
wykorzystaniem czystej energii, w 
szczególności na obszarach wiejskich o 
mniejszej liczbie ludności, które nie są 
atrakcyjne dla planów komercyjnych i 
inwestycji prywatnych;

Or. en

Poprawka 207
Bronis Ropė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) inne konieczne działania wskazane 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji zatwierdzonych przez 
Komisję zgodnie z art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Renomę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w większym stopniu podnosiłyby 
działania bardziej ukierunkowane i dostosowane do potrzeb. Proponowany zakres innych 
koniecznych działań wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji byłby 
uzasadniony, ponieważ przy zatwierdzaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji 
Komisja będzie brać pod uwagę ocenę wyzwań związanych z transformacją, przed którymi 
stoją terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami.

Poprawka 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ka) budowanie zdolności do 
gromadzenia, harmonizacji i 
rozpowszechniania danych na temat 
pracy.

Or. en

Poprawka 209
Eugenia Rodríguez Palop

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, 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, są 
zrównoważone i nie zwiększają ani nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych, 
ani nie prowadzą do niezrównoważonego 
wykorzystania biomasy bądź wszelkiego 
wykorzystania upraw roślin spożywczych 
do celów produkcji energii.

Or. en

Poprawka 210
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
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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, 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, w 
szczególności dla obszarów wiejskich, 
wyspiarskich i przybrzeżnych, pomagając 
ludności wiejskiej w uzyskiwaniu dostępu 
do cennych opcji zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 211
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi w 
art. 107 i 108 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 



PE650.653v01-00 128/163 AM\1204336PL.docx

PL

sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 212
Michal Wiezik

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, 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. Takie 
inwestycje nie obejmują przekształcenia 
elektrowni węglowych w elektrownie 
opalane biomasą.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli podmioty nie są MŚP, ich operacje mogą wymagać znacznych mocy produkcyjnych i 
dużych ilości paliwa, co może oznaczać zapotrzebowanie na paliwo będące surowcem 
pierwotnym, które nie stanowi zrównoważonego rozwiązania pod względem obiegu 
zamkniętego i zasady wykorzystania kaskadowego. W związku z tym wprowadzane jest 
niniejsze zabezpieczenie.

Poprawka 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)



AM\1204336PL.docx 129/163 PE650.653v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ujęciu ogólnym FST może umożliwiać 
finansowanie wszelkich inicjatyw 
krajowych zawartych w terytorialnym 
planie transformacji danego kraju i 
mających na celu wspieranie rozwoju jego 
terytoriów znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Or. fr

Poprawka 214
Eugenia Rodríguez Palop

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może także wspierać inwestycje 
skierowane do rolników i małych 
przedsiębiorstw rolnych skupiających się 
na zrównoważonej działalności rolniczej i 
leśnej.

Or. en

Poprawka 215
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

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 

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 
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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.

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. Takie 
inwestycje nie obejmują przekształcenia 
elektrowni węglowych w elektrownie 
opalane biomasą.

Or. en

Poprawka 216
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

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.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. bg

Poprawka 217
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. FST gwarantuje stabilność 
dochodów, wzmacniając integrację 
społeczno-gospodarczą społeczności 
zmarginalizowanych i grup w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
pracujących na odizolowanych obszarach 
wiejskich, takich jak rolnicy i rybacy.

Or. en

Poprawka 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreśla się
Wyłączenie z zakresu wsparcia

FST nie wspiera:
a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;
b) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;
c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416;
d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;
e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.
_________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
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zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Or. fr

Poprawka 219
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji ani nierozpoczętej 
jeszcze budowy elektrowni jądrowych;

Or. bg

Poprawka 220
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przekształcania elektrowni 
węglowych w elektrownie opalane 
biomasą;

Or. en

Poprawka 221
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) budowy elektrowni opalanych 
biomasą;
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Or. en

Poprawka 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) budowy elektrowni wodnej, chyba 
że taka elektrownia, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 ust. 7 
dyrektywy 2000/60/WE (ramowej 
dyrektywy wodnej) oraz art. 6 ust. 3 i 4 
dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywy 
siedliskowej), nie wywiera negatywnego 
wpływu na teren, lub jeśli budowa 
elektrowni wodnej została przewidziana w 
planie działania lub planie odbudowy 
dotyczącym chronionego gatunku 
wodnego bądź nie byłaby niezgodna z 
takim planem;

Or. en

Poprawka 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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

_________________
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 
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(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Or. it

Poprawka 224
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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

_________________
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).

Or. en

Poprawka 225
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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

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

Or. en

Poprawka 226
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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;

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
wdrażających zrównoważone inwestycje, 
nowe technologie i nową infrastrukturę, 
które mogłyby pomagać w redukcji emisji 
oraz zwiększać efektywność energetyczną 
lub produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych;

_________________ _________________
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).

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).

Or. ro

Poprawka 227
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 228
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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:
(i) inwestycji w zakresie zastępowania 
istniejących instalacji grzewczych 
gazowymi instalacjami grzewczymi;
(ii) inwestycji w transport i dystrybucję 
gazu ziemnego zastępującego węgiel;
(iii) inwestycji w ekologicznie czyste 
samochody zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/33/WE1a;
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania 
ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 
120 z 15.5.2009, s. 5).

Or. ro

Poprawka 229
Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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 bądź 
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spalania odpadów, chyba że promują one 
szybsze osiągnięcie europejskiej 
niezależności energetycznej i zwiększają 
efektywność energetyczną w związku z 
niskoemisyjną wysokosprawną 
kogeneracją i wydajnymi systemami 
ciepłowniczymi;

Or. en

Poprawka 230
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych;

d) inwestycji bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczących produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych lub innych 
paliw, których pozytywny wpływ netto na 
klimat nie został wykazany w sposób 
wystarczający i naukowy w momencie 
składania wniosku o finansowanie;

Or. en

Poprawka 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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 
przedsiębiorstw gazu ziemnego;

Or. it
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Poprawka 232
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 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

Or. en

Poprawka 233
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. aa) i 
ab), można rozważyć wsparcie projektu, 
jeśli spełnione są wszystkie poniższe 
warunki:
a) studium wykonalności i sprawozdanie z 
oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczące proponowanej inwestycji 
potwierdzają istnienie ciągłego strumienia 
odpadów odpowiadającego proponowanej 
mocy produkcyjnej;
b) państwo członkowskie określiło 
dostępność odpadów i pozostałości 
biomasy w swoim krajowym planie w 
dziedzinie energii i klimatu oraz w danych 
przekazanych na potrzeby sprawozdania 
UE dotyczącego zrównoważonej 
bioenergii;
c) okres kompensacji emisji dla paliwa 
wynosi około 10 lat; oraz



AM\1204336PL.docx 139/163 PE650.653v01-00

PL

d) na poziomie NUTS 2 nie jest 
prowadzona obecnie działalność 
wykorzystująca taki sam rodzaj biomasy 
jak proponowany w ramach danego 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Okres kompensacji emisji to czas, w jakim ponowny wzrost kompensuje pozyskane drewno i 
utracony wzrost – wyrażony w postaci dwutlenku węgla. W przypadku biomasy leśnej, gdy 
wykorzystywane są pozostałości, okres kompensacji emisji wynosi około 10 lat. Rodzaj 
wykorzystywanej biomasy leśnej ma zasadnicze znaczenie dla wpływu energii produkowanej z 
biomasy leśnej na bilans dwutlenku węgla netto.

Poprawka 234
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przyznaje się unijnego finansowania 
na działania związane z planowaniem 
wydobycia nowych paliw kopalnych lub 
wydobycia torfu, w tym na ponowne 
otwarcie tymczasowo zlikwidowanych 
instalacji wydobywczych w regionie NUTS 
2, w którym znajduje się dane terytorium, 
w czasie trwania programu.

Or. en

Poprawka 235
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przyznaje się wsparcia na projekty, 
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których eksploatacja byłaby uzależniona 
od spalania surowców pierwotnych, 
zgodnie z zasadą wykorzystania 
kaskadowego, lub które nie wykazują 
braku takiej zależności w studium 
wykonalności lub ocenie oddziaływania.

Or. en

Uzasadnienie

FST nie powinien prowadzić do rozpowszechniania elektrowni opalanych biomasą, które 
byłyby zasilane z istniejących ekosystemów. Czas, w jakim ponowny wzrost kompensuje 
pozyskane drewno i utracony wzrost – wyrażony w postaci dwutlenku węgla – dla niektórych 
typów lasów może wynosić setki lat (EASAC, 2017 r.). Nie mamy do dyspozycji setek lat.

Poprawka 236
Anne Sander

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 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.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Harmonogramy zatwierdzania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji oraz programów EFRR i 
EFS+ nie muszą być takie same. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Or. fr

Poprawka 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas
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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.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

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 
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 oraz odpowiada celom 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Or. en

Poprawka 239
Bronis Ropė
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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 terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji został należycie uzasadniony 
i jest zgodny z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 
najbardziej zaangażowanych w proces 
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.

Or. it

Poprawka 241
Nicola Procaccini
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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 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składa się 
całość środków FST przydzielonych 
państwom członkowskim.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp do FST nie powinien być powiązany z transferami z innych funduszy Unii 
Europejskiej.

Poprawka 242
Manolis Kefalogiannis

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 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en
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Poprawka 243
Ivo Hristov

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 
trzykrotności tej kwoty.

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].

Or. bg

Poprawka 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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, 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
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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.

zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. it

Poprawka 245
Daniel Buda

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, w tym 
organami lokalnymi i regionalnymi, 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 
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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.

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. Zakresem można objąć 
także sąsiednie terytoria, w szczególności 
obszary wiejskie pośrednio dotknięte, z 
perspektywy gospodarczej i społecznej, 
zmianami strukturalnymi na terytoriach 
podlegających transformacji.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. ro

Poprawka 246
Clara Aguilera

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi 
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 
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(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.

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.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. es

Poprawka 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami i zainteresowanymi stronami 
danych terytoriów, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
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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.

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.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. en

Poprawka 248
Ivo Hristov

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 

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 
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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.

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, 
przetwarzania i wykorzystania paliw 
kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. bg

Poprawka 249
Mairead McGuinness

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami lokalnymi 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 
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(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.

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.

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

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
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).

Or. en

Poprawka 250
Bronis Ropė

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 

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 
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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.

Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
2016/206617 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.

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

17 Rozporządzenie Komisji (UE) 
2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS).

Or. en

Poprawka 251
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

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 
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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.

NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) 
2016/206617 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.

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

17 Rozporządzenie Komisji (UE) 
2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 322 z 29.11.2016, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała stosowanie zdezaktualizowanej klasyfikacji regionów NUTS. 
Odniesienie należy zmienić na rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066.

Poprawka 252
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
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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;

kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., w tym jasno 
określoną datę wycofania wszystkich 
paliw kopalnych i datę wycofania węgla 
przed 2030 r., oraz dokładny 
harmonogram głównych etapów 
transformacji, łącznie z celami pośrednimi 
do 2030 r., które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

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 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. 
Krajowy proces transformacji musi być 
dostosowany do celu zerowych emisji 
netto do 2050 r. i celów pośrednich do 
2030 r.;

Or. en

Poprawka 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w przypadku wywierania wpływu 
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na działalność rolniczą, opis procesu 
transformacji i harmonogram w celu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych z 
rolnictwa, z zachowaniem zgodności z 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz planami strategicznymi 
WPR. W opisie należy zwrócić szczególną 
uwagę na działania strategiczne potrzebne 
do zminimalizowania wpływu 
transformacji na dochody rolników, 
którzy istotnie zmienią swoje praktyki w 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia długoterminowej 
sekwestracji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 255
Daniel Buda

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), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1, w tym uzasadnienie 
dotyczące sąsiednich terytoriów, łącznie z 
obszarami wiejskimi dotkniętymi, z 
perspektywy gospodarczej i społecznej, 
zmianami strukturalnymi na terytoriach 
podlegających transformacji;

Or. ro

Poprawka 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1;

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
zaangażowane w proces transformacji, o 
którym mowa w lit. a), i dlaczego powinny 
one otrzymać wsparcie z FST zgodnie z 
ust. 1;

Or. it

Poprawka 257
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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 przekształceniem 
energochłonnego i emisyjnego przemysłu 
i rolnictwa prowadzącym do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej zgodnie z celem 
ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5°C w stosunku do 
poziomu przed uprzemysłowieniem, 
odchodzenia od stosowania paliw 
kopalnych oraz zaprzestania na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en
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Poprawka 258
Eugenia Rodríguez Palop

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 
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, 
a także ocenę negatywnych skutków 
ubocznych transformacji w sąsiednich 
regionach;

Or. en

Poprawka 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 

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 
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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;

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, 
a także wyzwania związane z ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 260
Daniel Buda

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 
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; potencjalny wpływ na dochody 
rządowe; ryzyko depopulacji regionów 
dotkniętych transformacją oraz 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;

Or. ro

Poprawka 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 
najbardziej w nią zaangażowane, przy 
uwzględnieniu społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
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;

Or. it

Poprawka 262
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) kompletny i szczegółowy wykaz 
poszczególnych partnerów i 
zainteresowanych stron, z którymi 
przeprowadzono konsultacje, 
reprezentujących osoby mieszkające na 
danym terytorium, w szczególności 
pracowników w danym regionie;

Or. en

Poprawka 263
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb inwestycyjnych.

Or. ro

Poprawka 264
Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE

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, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także z zobowiązaniem Unii 
w ramach porozumienia paryskiego i 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 265
Eugenia Rodríguez Palop

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą wzmacniać lokalne 
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gospodarki oraz krótkie szlaki 
gospodarcze i łańcuchy dostaw. 

Or. en

Poprawka 266
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

skreśla się

Or. ro

Poprawka 267
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe mogą, w dobrze 
uzasadnionych przypadkach, być 
zmieniane po zatwierdzeniu przez Komisję 
wniosku o zmianę programu 
przedstawionego na podstawie art. [14 ust. 
2] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].
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Or. bg

Poprawka 268
Manolis Kefalogiannis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć.

Na podstawie końcowego sprawozdania z 
realizacji celów Komisja może dokonać 
korekt finansowych zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli z końcowego sprawozdania z 
realizacji celów wynika, że wyznaczony cel 
nie został w pełni osiągnięty, Komisja 
może dokonać korekt finansowych na 
podstawie art. [98] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP] poprzez zmniejszenie 
wsparcia z FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć. Końcowy cel 
wyznaczony dla wskaźnika lub 
wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST nie może być 
niższy niż 80 % w ujęciu średnim.
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Or. it

Poprawka 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 75 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Poprawka 271
Michal Wiezik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 90 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.
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Or. en

Poprawka 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach przeglądu śródokresowego, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4, dokonuje się 
oceny postępów w dążeniu do osiągnięcia 
celu, jakim jest neutralność klimatyczna, 
wyznaczonego na 2050 r. oraz celu 
pośredniego wyznaczonego na 2030 r. W 
przypadku stwierdzenia 
niewystarczających postępów w 
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie z FST zostaje wycofane.

Or. it


