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Poprawka 231
Stelios Kympouropoulos

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 
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.

(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 
wysoką emisją gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu 
szans zatrudnienia na terytoriach 
dotkniętych skutkami transformacji w 
celu podtrzymania wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu 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 odrębnych programów 
(wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności lub FST, w zależności od 
przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 232
José Manuel Fernandes

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 
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.

(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 
wysoką emisją gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i zwiększeniu 
szans zatrudnienia na terytoriach 
dotkniętych skutkami transformacji w 
celu zapobiegania wyłączeniu 
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.
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Poprawka 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 
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.

(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 
wysoką emisją gazów cieplarnianych lub 
działalności, której końcowe produkty 
przemysłowe są bezpośrednio dotknięte 
skutkami przejścia na neutralność 
emisyjną. 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.
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Poprawka 234
Andrea Caroppo

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 
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.

(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 
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. 
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. it



AM\1205199PL.docx 7/141 PE652.310v01-00

PL

Poprawka 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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 
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.

(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 
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, 
w której priorytetem jest łagodzenie 
wszelkich wstrząsów społeczno-
gospodarczych wynikających z przejścia 
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. en
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Poprawka 236
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ponadto, zgodnie z aktualnym 
harmonogramem, instytucje zarządzające 
i państwa członkowskie muszą 
przedstawić swoje terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji do końca 
2020 r. Stanowi to barierę dla wdrażania, 
a ponieważ przyjęcie tych planów jest 
warunkiem uruchomienia finansowania, 
przed ich przyjęciem należy udostępnić 
warunkowe płatności zaliczkowe na 
pomoc techniczną, aby pokonać tę barierę 
mając na celu realistyczną, stopniową 
transformację sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 237
Sandra Pereira

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.

skreśla się

Or. pt
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Poprawka 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

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 – 
zapewnienia, by regiony osiągające słabe 
wyniki z punktu widzenia celów 
szczegółowych FST otrzymały pomoc, aby 
nie pozostawać zbytnio w tyle, w celu 
uniknięcia ryzyka dalszej nierównowagi 
geograficznej, w której regiony dotychczas 
osiągające dobre wyniki lub regiony, które 
są już na drodze do transformacji 
ekologicznej lub nie są aż tak zależne od 
węgla lub innych paliw, otrzymywałyby 
więcej środków finansowych, podczas gdy 
regiony nadal w dużym stopniu 
uzależnione od niezrównoważonych 
koszyków energetycznych lub powoli 
rozpoczynające transformację ekologiczną 
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pozostawałyby jeszcze bardziej w tyle i 
otrzymywałyby jeszcze mniej środków na 
pomoc w transformacji.

Or. en

Poprawka 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

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 241
Stelios Kympouropoulos

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 i 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP] 
– stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
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szczegółowego FST.

Or. en

Poprawka 242
Andrea Caroppo

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, przez Traktaty, 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,

Or. it

Poprawka 243
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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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 oraz 
transformacji rynku pracy 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,

Or. es

Poprawka 244
Radan Kanev

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 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia społecznościom i terytoriom, 
które wymagają dodatkowego wsparcia, 
aby do 2050 r. dokonać procesu 
transformacji w kierunku gospodarki UE, 
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klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

która będzie w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną 
klimatycznie gospodarką o obiegu 
zamkniętym, oraz aby przekształcić 
wyzwania w możliwości, w szczególności 
w zakresie tworzenia godnych, trwałych i 
zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji pracowników, 
kształcenia i szkolenia w celu promowania 
nowego modelu gospodarczego, który 
zapewnia dobrobyt i dobrostan przy 
jednoczesnym ograniczeniu negatywnych 
skutków dla klimatu i środowiska. 

Or. en

Poprawka 245
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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., przy jednoczesnym przyczynianiu 
się do rozwoju europejskiego modelu 
społecznego z myślą o obecnych i 
przyszłych pokoleniach.

Or. en

Poprawka 246
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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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., oraz w celu walki z narastającymi 
nierównościami, które mogą z tego 
wyniknąć.

Or. fr

Poprawka 247
Andrea Caroppo

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 zarówno z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE, jak i z pandemią COVID-
19.

Or. it

Poprawka 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
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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 
powstania w UE gospodarki o obiegu 
zamkniętym do 2050 r.

Or. en

Poprawka 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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.

Or. en

Poprawka 250
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
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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.

Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
kluczowego wsparcia terytoriom, które 
napotykają poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze związane z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE.

Or. es

Poprawka 251
José Manuel Fernandes

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 transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, z uwzględnieniem faktu, że 
zasadniczym elementem sprawiedliwej 
transformacji są regionalne strategie 
transformacji, ponieważ dają one 
pracownikom, sektorowi energetycznemu, 
przemysłowi, inwestorom i 
społecznościom bezpieczeństwo 
planowania.

Or. en

Poprawka 252
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1
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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, związanych z 
rynkiem pracy, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki i społeczeństwa 
neutralnych dla klimatu, zgodnie z celem 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do znacznie poniżej 2 stopni 
Celsjusza, przy jednoczesnym 
kontynuowaniu wysiłków na rzecz 
ograniczenia wzrostu do 1,5 stopnia.

Or. en

Poprawka 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 wspieranie 
działań ukierunkowanych na 
sprawiedliwą i efektywną transformację 
energetyczną w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu oraz umożliwienie 
regionom i obywatelom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków tej 
transformacji.

Or. en



PE652.310v01-00 18/141 AM\1205199PL.docx

PL

Poprawka 254
Radan Kanev

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 transformacji w 
kierunku nowoczesnej i konkurencyjnej 
gospodarki, nowoczesnych rozwiązań w 
zakresie energii i przemysłu oraz 
gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Or. en

Poprawka 255
Andrea Caroppo

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, terytoriom i 
obywatelom łagodzenia społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu.

Or. it

Poprawka 256
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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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, 
zgodnie z Europejskim filarem praw 
socjalnych i Europejskim Zielonym 
Ładem, a warunkiem dostępu do niego 
jest przyjęcie celów UE w dziedzinie 
klimatu.

Or. en

Poprawka 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
obejmujących regiony, w których pomoc 
finansowa UE jest niezbędna, aby podjąć 
wyzwania związane ze sprawiedliwą 
transformacją.

Or. en

Poprawka 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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, ze 
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zwróceniem szczególnej uwagi na państwa 
członkowskie polegające na paliwach 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 259
Pierre Larrouturou

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. W przypadku znacznego 
zwiększenia puli środków finansowych 
FST schemat przydziału regionalnego 
może zostać dostosowany w taki sposób, 
aby objąć wszystkie odpowiednie regiony, 
również te, w których transformacja 
będzie miała mniej bezpośredni wpływ na 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

In order to make sure it reaches all the workers who will be affected, directly and indirectly, 
by the transition, which account to at least 11 million workers whereas the proposal from the 
Commission seems to be designed to support around 200.000 workers in the most directly 
affected sectors and regions (explanatory memorandum, page 1), we insist that the amount of 
7.5 billion € over 7 years is not up to the challenge compared, for instance, to the 40 billion € 
provided by Germany alone for the transition of its coal-intensive regions, and we insist that 
new appropriations, on top of the Commission proposal, must allow the JTF to reach a 
minimum of 100 billion EUR over 7 years, and the allocation criteria must be adapted in 
consequence to support all the workers who will undoubtedly need it.
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Poprawka 260
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 środki, w żadnym wypadku nie 
może być przydzielana ze szkodą dla 
środków przeznaczonych na inne 
fundusze w ramach WRF.

Or. fr

Poprawka 261
Stelios Kympouropoulos

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 17,88 mld EUR w cenach z 
2018 r. („kwota główna”) i nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en
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Poprawka 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 24,375 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 te nie powinny 
być obcinane ani przenoszone z funduszy 
objętych rozporządzeniem (UE) .../.... 
[nowe RWP].

Or. en

Poprawka 263
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 18,75 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od potrzeby, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym. Finansowanie z FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla środków 
przydzielanych na inne fundusze WRF.
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Or. en

Poprawka 264
Margarita de la Pisa Carrión

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 nie mogą pochodzić z innych 
funduszy wspólnotowych. Fundusz ten 
może zostać zwiększony, w zależności od 
przypadku, o dodatkowe zasoby 
przydzielone w budżecie Unii oraz o inne 
zasoby zgodnie z podstawowym aktem 
prawnym.

Or. es

Poprawka 265
Andrea Caroppo

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 [X] 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.

Or. it
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Uzasadnienie

Z powodu pandemii COVID-19 pula i podział środków w ramach WRF na lata 2021–2027 
zostaną określone ponownie. W związku z tym jest za wcześnie na podawanie kwoty 
bezwzględnej.

Poprawka 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 XX 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.

Or. pt

Uzasadnienie

Obecna sytuacja gospodarcza, która różni się od sytuacji panującej w momencie 
przedstawienia przez Komisję wniosku dotyczącego rozporządzenia, wymaga przeglądu 
środków przeznaczonych na ten instrument. W aktualnych okolicznościach powinny one 
zostać co najmniej podwojone.

Poprawka 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 20 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
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zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

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 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Minimalny udział w wysokości 0,35 % 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, z 
możliwością zwiększenia tego udziału na 
wniosek państwa członkowskiego w 
oparciu o specyfikę terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en
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Poprawka 270
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
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.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 10 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. en

Poprawka 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Warunkiem dostępu do FST jest 
zobowiązanie się przez państwo 
członkowskie do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. skreśla się
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[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+.

Or. en

Poprawka 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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. en

Uzasadnienie

Choć konieczne jest zapewnienie najwyższego stopnia komplementarności między funduszami 
UE, dostęp do FST nie powinien być uzależniony od „dopasowania” jego wysokości do 
innych funduszy spójności, aby nie uprzedzić wykorzystania i alokacji tych funduszy. 
Wymagając dostosowania wysokości alokacji FST do funduszy spójności, nałożylibyśmy na 
państwa członkowskie dodatkowy warunek, a tym samym kolejne obciążenie.

Poprawka 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 

skreśla się
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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+.

Or. en

Poprawka 275
Andrea Caroppo

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 UE.

Or. it

Poprawka 276
Evelyn Regner

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 lub zatwierdzonych przez Komisję w 
ramach mechanizmu stosowania w 
sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z art. 
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7a.

Or. en

Poprawka 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

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 278
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
wyłącznie następujące działania:

skreśla się

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
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zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur 
zapewniających przystępną cenowo czystą 
energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną 
i energię ze źródeł odnawialnych;
e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;
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;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;
k) pomoc techniczną.
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.
FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
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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.

Or. en

Poprawka 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
wyłącznie następujące działania:

skreśla się

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;
d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur 
zapewniających przystępną cenowo czystą 
energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną 
i energię ze źródeł odnawialnych;
e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;
f) inwestycje w regenerację, 
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dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;
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;
h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;
i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;
j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;
k) pomoc techniczną.
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.
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.
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Or. en

Poprawka 280
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania na rzecz 
transformacji gospodarczej, pod 
warunkiem że kwalifikują się one na 
mocy rozporządzenia ... [rozporządzenie w 
sprawie systematyki zrównoważonego 
rozwoju]:

Or. en

Poprawka 281
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:
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Or. en

Poprawka 283
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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, 
podmioty społeczności energetycznej i 
spółdzielnie wykupów pracowniczych, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 oraz te, 
które działają w dziedzinie innowacji 
społecznych, prowadzące do 
dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. fr

Poprawka 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej, a także przyczyniające się 
do tworzenia nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 287
Radan Kanev

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

Or. en
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Poprawka 288
Andrea Caroppo

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

Or. it

Poprawka 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycje agencji, organów i 
podmiotów publicznych, mające na celu 
stymulowanie działalności gospodarczej i 
tworzenie miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 290
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) społeczności wsparte na czterech 
osiach innowacji: rządzie, 
przedsiębiorstwach, szkolnictwie wyższym 
i ośrodkach badawczych;
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Or. en

Poprawka 291
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, ekologizację i budowę zielonej 
infrastruktury oraz utrzymanie i rozwój 
powiązanych technologii;

Or. en

Poprawka 292
Radan Kanev

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 w przyszłościowych i 
zrównoważonych sektorach, w tym przez 
inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
konsultingowe;

Or. en

Poprawka 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 
firm i przedsiębiorstw społecznych, w tym 
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przedsiębiorczości i usługi konsultingowe; poprzez mikrofinansowanie, inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

Or. en

Poprawka 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości; 

Or. pt

Poprawka 295
Radan Kanev

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, umożliwiające transformację 
w kierunku gospodarki w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, o obiegu 
zamkniętym i neutralnej klimatycznie;

Or. en

Poprawka 296
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
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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 związane z tym 
wdrażanie zaawansowanych technologii;

Or. it

Poprawka 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje o oddziaływaniu 
społecznym, sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorstw, które mogą mieć 
pozytywny wpływ na społeczeństwo w 
swoim najbliższym otoczeniu, zapewniając 
alternatywne źródła dochodu obywatelom 
dotkniętym skutkami przejścia na bardziej 
ekologiczną gospodarkę;

Or. en

Poprawka 298
Alex Agius Saliba

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 inwestycje w zrównoważoną 
mobilność i dekarbonizację sektora 
transportu, efektywność energetyczną lub 
energię ze źródeł odnawialnych;
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Uzasadnienie

Kwestią o szczególnym znaczeniu jest zapewnienie, by inwestycje były dokonywane tam, gdzie 
konieczne będzie podjęcie najbardziej znaczących wysiłków na rzecz dekarbonizacji, a sektor 
transportu pozostanie jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w 
niektórych państwach członkowskich. Niniejsza poprawka do rozporządzenia w sprawie FST 
pomoże państwom członkowskim inwestować tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, przy 
jednoczesnym przyjęciu całościowego podejścia do wyzwań społeczno-gospodarczych 
wynikających z procesu transformacji, takich jak m.in. niezbędne szkolenia dla elektryków, 
inżynierów lub zapotrzebowanie na umiejętności ekologiczne. 

Poprawka 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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, 
przestawienie się z węgla na gaz ziemny 
jako przejściowe źródło energii, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 300
Stelios Kympouropoulos

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 

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

Or. en

Poprawka 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 i energię ze 
źródeł odnawialnych w celu zwalczania 
ubóstwa energetycznego;

Or. fr

Poprawka 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje mające na celu 
zmniejszenie ubóstwa energetycznego i 
zanieczyszczenia powietrza, w 
szczególności poprzez inwestycje w 
systemy ciepłownicze i likwidację 
indywidualnych rozwiązań grzewczych 
opartych na węglu;

Or. en
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Poprawka 303
Andrea Caroppo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje mające na celu 
promowanie przesunięcia 
międzygałęziowego na obszarach 
miejskich na bardziej zrównoważone 
sposoby, w tym innowacyjne i inteligentne 
rozwiązania w zakresie logistyki 
transportu towarowego;

Or. en

Poprawka 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania gazu ziemnego i wodoru;

Or. en

Poprawka 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) inwestycje we wszystkie rodzaje 
niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych

Or. en
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Poprawka 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inwestycje w budowę elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 307
Radan Kanev

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 te 
ukierunkowane na mikroprzedsiębiorstwa 
i małe przedsiębiorstwa, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności zapewnienia zasobo- i 
energooszczędności;

Or. en

Poprawka 308
Stelios Kympouropoulos

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, przyszłościową infrastrukturę i 
innowacje cyfrowe;



PE652.310v01-00 44/141 AM\1205199PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w infrastrukturę 
socjalną i ochrony zdrowia oraz poprawę 
równego i szybkiego dostępu do wysokiej 
jakości, zrównoważonych i przystępnych 
cenowo usług socjalnych i ochrony 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 310
Andrea Caroppo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji (EU ETS);

Or. it

Poprawka 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f
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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. fr

Poprawka 312
Radan Kanev

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 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w inteligentną, 
energooszczędną infrastrukturę 
transportu lokalnego;

Or. en
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Poprawka 314
Radan Kanev

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 
rozwoju nietoksycznej gospodarki o obiegu 
zamkniętym w tym poprzez zapobieganie 
powstawaniu odpadów i ograniczanie ich 
ilości, efektywne gospodarowanie 
zasobami, ponowne wykorzystywanie, 
naprawy oraz recykling; 

Or. en

Poprawka 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje przyczyniające się do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
rodzajach transportu;

Or. en

Poprawka 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w innowacje społeczne;

Or. en
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Poprawka 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w zrównoważoną, 
multimodalną mobilność miejską;

Or. en

Poprawka 318
Marianne Vind

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 dotkniętych spadkiem 
poziomu zatrudnienia w przemyśle paliw 
kopalnych, jak również dostawców i 
usługodawców, którzy w dużym stopniu 
odczuli skutki tej spadającej produkcji;

Or. en

Poprawka 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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 
zatrudnionych lub wcześniej 
zatrudnionych w dziedzinach działalności, 
które stoją przed poważnymi wyzwaniami 
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społeczno-gospodarczymi wynikającymi z 
procesu transformacji;

Or. en

Poprawka 320
Alex Agius Saliba

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, szczególnie w tych 
sektorach, w których emisje gazów 
cieplarnianych stanowią największe 
źródło emisji w danym państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Powinniśmy inwestować tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, przyjmując jednocześnie 
całościowe podejście do wyzwań społeczno-gospodarczych wynikających z procesu 
transformacji, takich jak m.in. niezbędne szkolenia dla elektryków, inżynierów lub 
zapotrzebowanie na umiejętności ekologiczne.

Poprawka 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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
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Poprawka 322
Anne Sander

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 dla 
osób poszukujących pracy uprzednio 
zatrudnionych w danych obszarach 
działalności i stojących w obliczu 
poważnych wyzwań społeczno-
gospodarczych związanych z procesem 
transformacji, w tym wsparcie mobilności 
geograficznej;

Or. fr

Poprawka 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 dla 
osób poszukujących pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży niekształcącej 
się, niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET);

Or. fr

Poprawka 324
Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
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osób poszukujących pracy; osób poszukujących pracy w połączeniu z 
aktywną polityką rynku pracy na rzecz 
zatrudnienia w przyszłościowych 
sektorach;

Or. en

Poprawka 325
Stelios Kympouropoulos

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 
możliwości uczenia się przez całe życie dla 
osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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) doradztwo, usługi wsparcia i 
pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera i
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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 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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 
zdobywaniu kwalifikacji dla osób 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 329
Marianne Vind

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 i krajowych 
partnerów społecznych na wszystkich 
szczeblach w okresie transformacji;

Or. en

Poprawka 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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 i społeczno-
gospodarcza integracja osób i 
społeczności;

Or. en

Poprawka 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wszelkie inne szczegółowe 
działania uzgodnione pomiędzy 
właściwymi organami na szczeblu 
lokalnym i regionalnym danego 
terytorium, państwem członkowskim i 
Komisją Europejską, zgodne z 
regionalnymi strategiami rozwoju i 
przyczyniające się do transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej UE 
do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
nie tylko pracowników, ale także osób 
poszukujących pracy, w szczególności 
tych, których poziom wykształcenia jest 
niski lub niedostatecznie wykorzystywany, 
w celu wypełnienia luki w 
umiejętnościach niezbędnych do 
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osiągnięcia sprawiedliwej transformacji w 
kierunku ekologicznego i 
zasobooszczędnego społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wszelkie inne szczegółowe 
działania przyczyniające się do realizacji 
pojedynczego celu szczegółowego FST, 
ujęte w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji i uzgodnione 
między państwem członkowskim a 
odpowiednimi organami danego 
terytorium i zatwierdzone przez Komisję 
Europejską;

Or. en

Poprawka 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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 

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), są zgodne z 
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inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

zasadami ustanowionymi w Europejskim 
filarze praw socjalnych, prowadzą do 
tworzenia trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości i lepszego włączenia 
społecznego. Takie inwestycje kwalifikują 
się do wsparcia tylko wówczas, gdy są 
niezbędne do wdrożenia terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji i nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych.

Or. fr

Poprawka 335
Radan Kanev

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, jak również 
do zachowania i rozwoju lokalnych 
zasobów ludzkich, edukacji i przewagi 
konkurencyjnej przemysłu.

Or. en

Poprawka 336
Andrea Caroppo

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 
odnośnych terytoriach, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
mikroprzedsiębiorstwa i 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.

Or. it

Poprawka 337
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera inwestycje 
społeczne, w tym inwestycje wspierające 
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych, zapewniając udział i 
dostępność osób z 
niepełnosprawnościami, w szczególności 
przez:
a) mikrofinansowanie, finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę 
społeczną;
b) infrastrukturę społeczną;
c) placówki kształcenia i szkolenia, w tym 
placówki oświatowo-opiekuńcze dla 
małych dzieci, placówki wychowawcze, 
mieszkania studenckie oraz wyposażenie 
cyfrowe;
d) mieszkania socjalne;
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e) opiekę zdrowotną i długoterminową, w 
tym kliniki, szpitale, podstawową opiekę 
zdrowotną, opiekę w domu i opiekę 
środowiskową;
f) innowacje społeczne, w tym 
innowacyjne rozwiązania i programy 
społeczne mające na celu promowanie 
rezultatów i zmian społecznych w 
dziedzinach z nimi związanych; g) 
działalność kulturalną i związaną z 
dziedzictwem kulturowym o celu 
społecznym;
h) infrastrukturę dla społeczności 
lokalnych, taką jak ośrodki 
społecznościowe i wolontariackie;
i) innowacyjne rozwiązania w zakresie 
opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 
zdrowotne i nowe modele opieki.

Or. en

Poprawka 338
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
inwestycje ukierunkowane na 
pracowników i osoby poszukujące pracy: 
a) podnoszenie i zmianę kwalifikacji nie 
tylko pracowników, ale także osób spoza 
rynku pracy, w szczególności tych, których 
poziom wykształcenia jest niski lub 
niedostatecznie wykorzystywany, w celu 
wypełnienia luki w umiejętnościach 
niezbędnych do osiągnięcia sprawiedliwej 
transformacji w kierunku ekologicznego i 
zasobooszczędnego społeczeństwa; 
b) aktywną politykę na rzecz rynku pracy i 
umiejętności ukierunkowaną na 
przyszłościowe sektory i zatrudnienie, a 
także pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
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osób poszukujących pracy; 
c) środki na rzecz wsparcia dochodów dla 
pracowników w okresie przejściowym 
między pracą, szkoleniem, 
samozatrudnieniem lub emeryturą; 
d) aktywne włączanie osób poszukujących 
pracy; zapewnianie równego dostępu i 
równości płci.

Or. en

Poprawka 339
Radan Kanev

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.

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, jak również 
do zachowania i rozwoju lokalnych 
zasobów ludzkich, edukacji i przewagi 
konkurencyjnej przemysłu.

Or. en

Poprawka 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas
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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.

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 i nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych.

Or. fr

Poprawka 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. 2b. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
inwestycje społeczne, w tym inwestycje 
wspierające wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zapewniając 
udział i dostępność osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób 
najbardziej potrzebujących, w 
szczególności przez:
a) mikrokredyty, finansowanie społeczne 
oraz gospodarkę społeczną;
b) infrastrukturę społeczną;
c) placówki kształcenia i szkolenia, w tym 
placówki oświatowo-opiekuńcze dla 
małych dzieci, placówki wychowawcze, 
mieszkania studenckie oraz wyposażenie 
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cyfrowe;
d) mieszkania socjalne i rozwiązania 
przyznające pierwszeństwo kwestii 
mieszkaniowej dla osób zagrożonych 
bezdomnością lub jej doświadczających;
e) opiekę zdrowotną i długoterminową, w 
tym kliniki, szpitale, podstawową opiekę 
zdrowotną, opiekę w domu i opiekę 
środowiskową;
f) innowacje społeczne, w tym 
innowacyjne rozwiązania i programy 
społeczne mające na celu promowanie 
rezultatów i zmian społecznych w 
dziedzinach z nimi związanych;
g) działalność kulturalną i związaną z 
dziedzictwem kulturowym o celu 
społecznym;
h) infrastrukturę dla społeczności 
lokalnych, taką jak ośrodki 
społecznościowe i wolontariackie;
i) innowacyjne rozwiązania w zakresie 
opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 
zdrowotne i nowe modele opieki.

Or. en

Poprawka 342
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące inwestycje na rzecz 
transformacji gospodarczej:
a) inwestycje w zrównoważone pod 
względem społecznym MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, podmioty 
społeczności energetycznej i spółdzielnie 
wykupów pracowniczych, prowadzące do 
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tworzenia godziwych i trwałych miejsc 
pracy, dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;
b) inwestycje w tworzenie 
zrównoważonych pod względem 
społecznym firm w przyszłościowych i 
zrównoważonych sektorach, w tym przez 
inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
konsultingowe;
d) inwestycje we wdrażanie technologii i 
infrastruktur zapewniających przystępną 
cenowo energię odnawialną, w redukcję 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
efektywność energetyczną i energię 
odnawialną, jeżeli środki po stronie 
popytowej okażą się wyraźnie 
niewystarczające i jeżeli inwestycje te będą 
zrównoważone pod względem społecznym 
i doprowadzą do stworzenia lub 
utrzymania wysokiej jakości miejsc pracy;
e) ukierunkowane środki modernizacyjne 
na rzecz efektywności energetycznej w 
celu rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego i złych warunków 
mieszkaniowych;
h) zrównoważone pod względem 
społecznym inwestycje we wspieranie 
nietoksycznej gospodarki o obiegu 
zamkniętym w tym poprzez zapobieganie, 
ograniczanie, efektywne gospodarowanie 
zasobami, ponowne wykorzystywanie, 
naprawianie oraz recykling.

Or. en

Poprawka 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania, o których mowa w ust. 
2, zapewniają, aby w regionach, których 
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sektory przemysłowy i produkcyjny 
wymagają kompleksowej restrukturyzacji, 
zatrudnienie nie było dotknięte zmianami 
strukturalnymi, przy czym podejmowane 
są działania wspierające rozpoczynanie 
działalności gospodarczej, przebudowę 
istniejących struktur i odpowiednie 
przekwalifikowanie pracowników.

Or. pt

Poprawka 344
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
inwestycje społeczne, w tym inwestycje 
wspierające wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zapewniając 
udział i dostępność osób z 
niepełnosprawnościami, w szczególności 
przez:
a) mikrokredyty, finansowanie społeczne 
oraz gospodarkę społeczną;
b) infrastrukturę społeczną i publiczną;
c) placówki kształcenia i szkolenia, w tym 
placówki oświatowo-opiekuńcze dla 
małych dzieci, placówki wychowawcze, 
mieszkania studenckie oraz wyposażenie 
cyfrowe;
d) energooszczędne mieszkania socjalne, 
które mogą również przyczynić się do 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego;
e) opiekę zdrowotną i długoterminową, w 
tym kliniki, szpitale, podstawową opiekę 
zdrowotną, opiekę w domu i opiekę 
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środowiskową;
f) innowacje społeczne, w tym 
innowacyjne rozwiązania i programy 
społeczne mające na celu promowanie 
rezultatów i zmian społecznych w 
dziedzinach z nimi związanych;
g) działalność kulturalną i związaną z 
dziedzictwem kulturowym, których cel 
społeczny pozwala zachować równowagi 
między poszanowaniem tradycji a 
innowacją i rozwija poczucie 
przywiązania i tożsamości społecznej;
h) infrastrukturę dla społeczności 
lokalnych, taką jak ośrodki 
społecznościowe i wolontariackie, 
posiadające wymiar międzypokoleniowy;
i) innowacyjne rozwiązania w zakresie 
opieki zdrowotnej, w tym świadczenia 
zdrowotne i nowe modele opieki.

Or. en

Poprawka 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. 2c. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące inwestycje ukierunkowane na 
pracowników i osoby poszukujące pracy:
a) podnoszenie i zmianę kwalifikacji nie 
tylko pracowników, ale także osób spoza 
rynku pracy i najbardziej od niego 
oddalonych, w szczególności tych, których 
poziom wykształcenia jest niski lub 
niedostatecznie wykorzystywany i którzy 
mają nierówny dostęp do tradycyjnych 
możliwości kształcenia i szkolenia, w celu 
wypełnienia luki w umiejętnościach 
niezbędnych do osiągnięcia sprawiedliwej 
transformacji w kierunku ekologicznego i 
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zasobooszczędnego społeczeństwa;
b) aktywną politykę na rzecz rynku pracy i 
umiejętności ukierunkowaną na 
przyszłościowe sektory i zatrudnienie, a 
także zindywidualizowaną i 
ukierunkowaną na ludzi pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy;
c) środki na rzecz wsparcia dochodów dla 
pracowników w okresie przejściowym 
między pracą, szkoleniem, 
samozatrudnieniem lub emeryturą;
d) aktywne włączanie osób poszukujących 
pracy; zapewnienie równego dostępu i 
aktywnego działania na rzecz osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
takich jak bezdomni, oraz równości płci.

Or. en

Poprawka 346
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Zgodnie z ust. 1 FST wspiera 
następujące inwestycje ukierunkowane na 
pracowników i osoby poszukujące pracy:
a) podnoszenie i zmianę kwalifikacji nie 
tylko pracowników, ale także osób spoza 
rynku pracy, zwłaszcza młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), osób długotrwale 
bezrobotnych a także osób, których 
poziom wykształcenia jest niski lub 
niedostatecznie wykorzystywany, w celu 
pokonania nierównowagi siły roboczej i 
wypełnienia luki w umiejętnościach 
niezbędnych do osiągnięcia sprawiedliwej 
transformacji w kierunku ekologicznego i 
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zasobooszczędnego społeczeństwa;
b) aktywną politykę na rzecz rynku pracy i 
umiejętności ukierunkowaną na 
przyszłościowe sektory i trwałe 
zatrudnienie, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy, w tym zmianę i 
podnoszenie kwalifikacji lub pośrednictwo 
w zakresie innych zawodów lub gałęzi 
przemysłu;
c) środki wspierania dochodów i ochrony 
socjalnej dla pracowników w okresie 
przejściowym między pracą, szkoleniem, 
samozatrudnieniem lub emeryturą, ze 
szczególnym uwzględnieniem ubóstwa 
pracujących i pracowników zagrożonych 
ubóstwem;
d) aktywne włączenie osób poszukujących 
pracy; zapewnianie równego dostępu i 
równości płci, w tym takiego samego 
wynagrodzenia za tę samą pracę.

Or. en

Poprawka 347
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. 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 
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wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji i są 
zrównoważone pod względem społecznym 
i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. 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 i są 
zrównoważone pod względem społecznym 
i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 350
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, budowy ani 
przedłużenia okresu eksploatacji 
elektrowni jądrowych, ani żadnych innych 
form inwestycji w elektrownie jądrowe, 
jak również gospodarowania odpadami 
jądrowymi lub ich składowania;

Or. en

Poprawka 351
Andrea Caroppo

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).



AM\1205199PL.docx 67/141 PE652.310v01-00

PL

Or. it

Poprawka 352
Stelios Kympouropoulos

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 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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.
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Or. en

Poprawka 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycji, które nie zapewniają 
godnego zatrudnienia opartego na 
umowach i negocjacjach zbiorowych, z 
lepszym wynagrodzeniem i bardziej 
zadowalającą równowagą między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. pt
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Poprawka 356
Stelios Kympouropoulos

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

Or. en

Poprawka 357
Radan Kanev

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, transportu, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw kopalnych; 
w przypadku, gdy plan inwestycyjny 
obejmuje – w oparciu o względy 
bezpieczeństwa energetycznego lub 
bezpieczeństwa narodowego – przejście 
elektrowni węglowych na gaz ziemny jako 
technologię pomostową lub jako 
strategiczną rezerwę energetyczną, albo w 
celu zachowania możliwości produkcji i 
spalania węgla, ta część będzie 
finansowana z wkładu z budżetu 
krajowego lub z innych form udziału 
kapitałowego; 

Or. en

Poprawka 358
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d
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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 
inwestycji mających na celu przejście z 
elektrowni węglowych na gazowe, 
związanych z nowo powstałymi na miejscu 
instalacjami do wychwytywania 
dwutlenku węgla zdolnymi do pełnej 
kompensacji ich emisji;

Or. en

Poprawka 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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 
gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, 
pośredniego między węglem a energią 
ekologiczną;

Or. en

Poprawka 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 stałych paliw kopalnych, 
innych niż paliwa wykorzystywane w 
ramach projektów dotyczących czystych 



AM\1205199PL.docx 71/141 PE652.310v01-00

PL

technologii węglowych lub wodorowych;

Or. en

Poprawka 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 
gazu;

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie gazu jest ważne w okresie przejściowym.

Poprawka 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 stałych paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 363
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w projekty, które nie 
respektują standardów bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników.

Or. en

Poprawka 364
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przeznacza się unijnego finansowania 
na działania związane z planowaniem 
nowego wydobycia paliw kopalnych lub 
produkcji torfu, w tym ponownym 
otwieraniem tymczasowo zlikwidowanych 
zakładów wydobywczych w regionie 
NUTS 2, do którego należy dane 
terytorium, w trakcie trwania programu.
Państwom członkowskim zezwala się 
jednak na włączenie krajowego 
finansowania takiej działalności do 
odpowiednich planów inwestycyjnych, 
jeżeli opiera się ono na względach 
bezpieczeństwa energetycznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Poprawka 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1– akapit 1
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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 z 
przyznaniem pierwszeństwa w ramach 
polityki spójności regionom słabiej 
rozwiniętym, 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.

Or. pt

Poprawka 366
Stelios Kympouropoulos

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. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu objętego 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 367
Anne Sander
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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 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 z lokalnymi i regionalnymi 
strategiami w dziedzinie zatrudnienia i 
inwestycji.

Or. fr

Poprawka 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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 i odpowiada celom Europejskiego 
Zielonego Ładu.

Or. en
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Poprawka 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 odpowiada 
krajowemu planowi państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

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.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Choć konieczne jest zapewnienie najwyższego stopnia komplementarności między funduszami 
UE, dostęp do FST nie powinien być uzależniony od „dopasowania” jego wysokości do 
innych funduszy spójności, aby nie uprzedzić wykorzystania i alokacji tych funduszy. 
Wymagając dostosowania wysokości alokacji FST do funduszy spójności, nałożylibyśmy na 
państwa członkowskie dodatkowy warunek, a tym samym kolejne obciążenie.

Poprawka 372
Stelios Kympouropoulos

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 

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składa się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.
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powinna być równa co najmniej 1,5-
krotności kwoty wsparcia z FST na cele 
tego priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

Or. en

Poprawka 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

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 lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Przesuwanie pieniędzy ze środków EFRR i 
EFS+ do FST musi zostać wykluczone.

Or. en

Poprawka 374
Evelyn Regner

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+ 

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].
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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.

Or. en

Uzasadnienie

EFS+ już teraz jest zbyt mały, aby finansować swoje zadania, a współfinansowanie FST może 
mieć istotny negatywny wpływ na grupy znajdujące się w trudnej sytuacji, na przykład na 
bezrobotnych i grupy o niskich dochodach, projekty itp. finansowane przez EFS+.

Poprawka 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

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. pt

Poprawka 376
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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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 wszelkie środki przesunięte przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. it

Poprawka 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o uzupełnieniu ich o swoje środki z EFRR 
i EFS+. W takim przypadku zasoby te 
powinny zostać włączone do poziomów 
koncentracji tematycznej EFRR i EFS+.

Or. en

Poprawka 378
Jeroen Lenaers
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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 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. Środki przesunięte z EFRR i EFS+ 
zachowują swoje pierwotne cele.

Or. en

Poprawka 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 dobrowolnie przesunięte 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Łączna wysokość środków z 
EFRR i EFS+, które państwa 
członkowskie decydują się przesunąć do 
priorytetu FST, nie może przekroczyć 
trzykrotności kwoty wsparcia otrzymanego 
z FST.

Or. en
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Poprawka 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej połowie kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu, ale 
nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

Or. en

Poprawka 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z maksymalnie 80 % 
odpowiednich kosztów.

Or. en

Poprawka 382
Radan Kanev
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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 
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.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami lokalnymi i regionalnymi 
danych terytoriów, zgodnie z zasadą 
partnerstwa ustanowioną w art. 6 
rozporządzenia (UE) .../.... [nowe RWP], 
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 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.

Opracowanie planów musi być 
poprzedzone obowiązkowymi 
konsultacjami publicznymi ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
społecznościami lokalnymi, odpowiednimi 
stowarzyszeniami branżowymi, uczelniami 
i instytucjami badawczymi itp. w sprawie 
treści terytorialnych planów 
transformacji.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
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klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Poprawka 383
Anne Sander

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 
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.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, w tym z 
władzami 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 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II, z uwzględnieniem 
specyfiki terytoriów i ich potrzeb oraz w 
zgodzie ze strategiami rozwoju 
gospodarczego tych terytoriów. 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.
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__________________ __________________
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. fr

Poprawka 384
Marianne Vind

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 
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.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, lokalnymi 
podmiotami i krajowymi partnerami 
społecznymi, 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 
868/201417albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi, 
dotyczącymi rynku pracy i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych, jak 
również w pośrednio dotkniętych 
gałęziach przemysłu, takich jak dostawcy i 
usługodawcy oraz potrzeb w zakresie 
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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 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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 
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 

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 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem 
spodziewanego dostosowania 
pracowników lub utraty miejsc pracy w 
sektorach produkcji i wykorzystania paliw 
kopalnych oraz potrzeb w zakresie 
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przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów cieplarnianych 
oraz sektorów, na których końcowe 
produkty przemysłowe przejście na 
neutralność emisyjną ma bezpośredni 
wpływ.

__________________ __________________
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 386
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, przy zapewnieniu pełnego 
poszanowania zasady partnerstwa, 
wspólnie z właściwymi organami danych 
terytoriów i partnerami społecznymi, a 
także z podmiotami lokalnymi, 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 
załączniku II. Terytoria te powinny 
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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.

stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi, 
dotyczącymi rynku pracy 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 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 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 
załączniku II. Terytoria te powinny 

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 
załączniku II. Terytoria te powinny 
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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.

stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem 
spodziewanych wymagań dotyczących 
zmiany klasyfikacji miejsc pracy i 
przekształcenia procesów przemysłowych i 
produkcyjnych.

__________________ __________________
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. pt

Poprawka 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, w ścisłej współpracy z 
właściwymi organami danych terytoriów, 
co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 2 lub 3 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2” lub 
„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 
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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.

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 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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 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 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417albo części tych regionów, 
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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.

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 390
Andrea Caroppo

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, 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 
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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.

załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, a także jej 
skutkami dla rynku pracy, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy 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. it

Poprawka 391
Andrea Caroppo

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;

skreśla się

Or. it

Poprawka 392
Radan Kanev



PE652.310v01-00 92/141 AM\1205199PL.docx

PL

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 
do 2050 r., w tym jasno określoną datę 
wycofania wszystkich paliw kopalnych, 
jak również datę wycofania węgla przed 
2030 r. oraz dokładny harmonogram 
głównych etapów transformacji do 2030 r., 
które powinny być zgodne z najnowszą 
wersją krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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, zgodnie z najnowszą wersją 
krajowego planu w dziedzinie energii i 
klimatu;

Or. en

Poprawka 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
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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; powinien on 
uwzględniać najnowszą wersję krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 395
Andrea Caroppo

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 
najnowszej wersji krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu, i dlaczego 
powinny one otrzymać wsparcie z FST 
zgodnie z ust. 1;

Or. it

Poprawka 396
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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

skutkami procesu transformacji, o którym 
mowa w lit. a), i dlaczego powinny one 
otrzymać wsparcie z FST zgodnie z ust. 1;

Or. en

Poprawka 397
Radan Kanev

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 skutkami społecznymi, 
dotyczącymi rynku pracy, gospodarczymi i 
środowiskowymi, oraz wspólnych 
korzyści, w szczególności w zakresie 
zdrowia i dobrobytu, wynikających z 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną dla 
klimatu; wskazanie liczby miejsc pracy, 
które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone, jak 
również miejsc pracy, które zostaną 
potencjalnie utworzone, i innych skutków 
społecznych; 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. en

Poprawka 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová
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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 do 2050 r.; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; 
zapotrzebowanie na nowe umiejętności, 
potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które 
mają być osiągnięte do 2030 r., związane 
ze stopniowym wycofywaniem się z 
działalności uzależnionej od paliw 
kopalnych lub z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. fr

Poprawka 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 

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 
objęte zmianą klasyfikacji; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
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terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
oraz konieczne zachęty do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej i utrzymania 
miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 400
Anne Sander

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, przedsiębiorstw i pracowników 
znajdujących się w trudnej sytuacji; 
potrzeby w zakresie rozwoju i 
zapotrzebowanie na nowe umiejętności 
związane z zieloną gospodarką oraz cele, 
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. fr

Poprawka 401
Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c
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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 oraz miejsc pracy, które zostaną 
potencjalnie utworzone; 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 , 
oraz pośrednio dotknięte gałęzie 
przemysłu związane z taką działalnością;

Or. en

Poprawka 402
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
i sektory 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 
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terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem 
oraz wyzwania związane z ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 403
Stelios Kympouropoulos

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; 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. en

Poprawka 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z c) ocenę wyzwań związanych z 
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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;

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, związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 405
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w zajęcie się 
społecznymi, gospodarczymi, związanymi 
z rynkiem pracy i środowiskowymi 
wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie 
przejście na neutralną dla klimatu, w pełni 
opartą na zasobach odnawialnych, wysoce 
zasobo- i energooszczędną gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, wraz ze szczegółowym 
wykazem planowanych działań, a także 
wpływu na zachowanie, utrzymanie i 
wzmocnienie istniejących lokalnych 
zasobów ludzkich oraz potencjału 
edukacyjnego i przemysłowego;

Or. en

Poprawka 406
Andrea Caroppo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, a także 
jego skutków dla rynku pracy;

Or. it

Poprawka 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami, a 
także z innymi funduszami UE, takimi jak 
[EFS+], EFRR i EFG, celami 
zrównoważonego rozwoju oraz zasadami 
określonymi w Europejskim filarze praw 
socjalnych;

Or. fr

Poprawka 408
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami, a 
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także ze zintegrowanymi krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu, 
Europejskim Zielonym Ładem, 
Europejskim filarem praw socjalnych, 
poziomami odniesienia dla 
monitorowania w ramach Europejskiego 
prawa o klimacie oraz celami ONZ w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami, w tym 
strategiami odnowy gospodarczej i 
przemysłowej na rzecz kontynuacji 
działalności produkcyjnej oraz trwałego 
lub zwiększonego poziomu zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 410
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi, 
międzyregionalnymi, transgranicznymi 
lub terytorialnymi strategiami i planami;

Or. fr
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Poprawka 411
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami;

e) w stosownych przypadkach ocenę 
spójności z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami;

Or. en

Poprawka 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 413
Radan Kanev

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa i sposób, 
w jaki zainteresowane władze lokalne i 
regionalne oraz podmioty lokalne były 
zaangażowane w organizację i wdrażanie 
partnerstwa, planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, a także środki 
podjęte w celu zapewnienia przejrzystości 
tych mechanizmów zarządzania;

Or. en

Poprawka 414
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
zakresie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014);

Or. en

Poprawka 415
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis sposobu przeprowadzenia 
konsultacji publicznych poprzedzających 
przygotowanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji oraz sposobu, 
w jaki wynik tych konsultacji został wzięty 
pod uwagę; 

Or. en

Poprawka 416
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) ocenę możliwości transformacji 
dla odnośnych terytoriów i ich 
mieszkańców, wraz z opisem rodzaju 
planowanych operacji, w tym polityki w 
zakresie rynku pracy i umiejętności, 
niezbędnych do odgrywania aktywnej roli 
w promowaniu i wspieraniu zatrudnienia i 
tworzenia miejsc pracy, a także ich 
spodziewanego wkładu w przekształcanie 
wyzwań związanych z transformacją w 
możliwości dla regionu i jego 
mieszkańców;

Or. en

Poprawka 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji g) opis rodzaju planowanych operacji 
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i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji pod względem 
tworzenia trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości oraz pod względem 
zapotrzebowania na nowe umiejętności;

Or. fr

Poprawka 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji;

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków społecznych, gospodarczych, 
skutków w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i środowiskowych 
transformacji;

Or. en

Poprawka 419
Jeroen Lenaers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w przypadku, gdy udzielane jest 
wsparcie mające pomóc dotkniętym 
pracownikom w dostosowaniu się do 
nowych możliwości zatrudnienia, a 
osobom poszukującym pracy w 
poszukiwaniu pracy i aktywnej integracji 
na rynku pracy, szczególną uwagę zwraca 
się na transgraniczny rynek pracy w 
regionach przygranicznych;

Or. en
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Poprawka 420
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji jest udzielane 
przedsiębiorstwom innym niż MŚP: 
wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy; lub gdy 
istnieje pilna potrzeba przekwalifikowania 
pracowników i osób poszukujących pracy, 
a inne finansowanie nie jest dostępne;

Or. en

Poprawka 421
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP: 
orientacyjny wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewany 
bilans zatrudnienia byłby ujemny;

Or. it
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Poprawka 422
Radka Maxová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy;

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 423
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
orientacyjny wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przestrzegania odpowiednich poziomów 
odniesienia ustanowionych do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, a także 
pozwolą uniknąć ujemnego bilansu 
zatrudnienia;
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operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 424
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym 
i do znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 425
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy i są 
ukierunkowane na zrównoważony rozwój 
społeczny;

Or. en

Poprawka 426
Radka Maxová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
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przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 427
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 rozwojowych na terytorium 
objętym planem.

Or. en

Poprawka 428
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) jasny opis roli, jakiej oczekuje się 
od administracji publicznej i agencji 
publicznych w zakresie wspierania 
realizacji planów.

Or. en

Poprawka 429
Sandra Pereira, Marc Botenga
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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 
wszystkimi międzynarodowymi, unijnymi, 
krajowymi lub regionalnymi celami 
planowania strategicznego w zakresie 
ochrony środowiska i łagodzenia zmiany 
klimatu oraz ze środkami na rzecz 
promowania godnego zatrudnienia, 
lepszych płac, inwestycji w powszechne i 
bezpłatne usługi publiczne oraz bardziej 
kompleksowych korzyści i rozwiązań 
społecznych.

Or. pt

Poprawka 430
Radan Kanev

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, Europejskim Zielonym Ładem, 
Europejskim filarem praw socjalnych, 
Europejskim prawem o klimacie, a także z 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 431
Stelios Kympouropoulos
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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 z 
odpowiednimi 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.

Or. en

Poprawka 432
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
paliw kopalnych i stwarzają możliwość 
dalszego wzmocnienia gospodarek 
lokalnych i krótkich szlaków 
gospodarczych. 
Państwom członkowskim zezwala się 
jednak na włączenie krajowego 
finansowania takiej działalności do 
odpowiednich planów inwestycyjnych, 
jeżeli opiera się ono na względach 
bezpieczeństwa energetycznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. 

Or. en
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Poprawka 433
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Mechanizm stosowania w sytuacjach 

nadzwyczajnych
W przypadku zdarzeń związanych z 
transformacją w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, które mają 
krótkoterminowe i negatywne skutki dla 
pracowników na dowolnym terytorium 
państwa członkowskiego, dane państwo 
członkowskie może wystąpić z wnioskiem 
o uruchomienie mechanizmu stosowania 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwo 
członkowskie wyjaśnia, dlaczego wsparcie 
przez FST działań zgodnych z art. 4 ust. 2 
bezpośrednio związanych z jego 
szczególnymi celami określonymi w art. 2 
jest uzasadnione w celu złagodzenia 
krótkoterminowych i negatywnych 
skutków dla pracowników. Komisja 
rozpatruje wniosek z należytym 
uwzględnieniem jego pilności.

Or. en

Poprawka 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Partnerstwo

1. Zgodnie z [art. 6] rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP] oraz zgodnie z 
rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 
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240/2014 każde państwo członkowskie 
zapewnia znaczący udział partnerów 
społecznych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz innych właściwych 
lub reprezentatywnych organizacji w 
programowaniu i realizacji środków 
wspieranych przez FST. Taki znaczący 
udział musi być otwarty i dostępny dla 
wszystkich.

Or. en

Poprawka 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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.

Or. en

Poprawka 436
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu wprowadzenia 
zmian w załączniku III służących 

skreśla się
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dokonaniu niezbędnych dostosowań w 
wykazie wskaźników, które mają być 
stosowane.

Or. it

Poprawka 437
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł stosuje się w 
pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi 
przepisami o ochronie danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia 
(UE) .../... [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Korekty finansowe

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.
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Or. en

Poprawka 439
Andrea Caroppo

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.

skreśla się

Or. it

Poprawka 440
Stelios Kympouropoulos

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.

Po przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów Komisja 
może dokonać korekt finansowych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].
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Or. en

Poprawka 441
Jessica Polfjärd

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 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, powinna 
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 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

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.
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Or. en

Poprawka 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
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równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 444
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

skreśla się

Or. it

Poprawka 445
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust.4, może 
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dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 446
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. it

Poprawka 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie i przeprowadza 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.

Or. en

Poprawka 448
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art.8 ust.4 wchodzi 
wżycie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Poprawka 449
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt wykonawczy przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. it

Poprawka 450
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Państwa członkowskie korzystają z okresu 
przejściowego do dnia ... [jeden rok od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] w celu przygotowania i 
przyjęcia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji. W okresie 
przejściowym wszystkie państwa 
członkowskie w pełni kwalifikują się do 
finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia, natomiast Komisja nie 
uwzględnia tego finansowania przy 
podejmowaniu decyzji o umorzeniu lub 
utracie środków.

Or. en
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Poprawka 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pulę środków finansowych dla każdego 
państwa członkowskiego określa się 
zgodnie z następującymi krokami:

Pulę środków finansowych dla każdego 
państwa członkowskiego określa się 
zgodnie z następującymi krokami:

I. Kwotę 6,5 mld EUR z zasobów 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji dzieli się między państwa 
członkowskie w następujący sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczą część zasobów FST – 6,5 mld EUR – należy przydzielić zgodnie z metodą 
obliczeniową zaproponowaną przez Komisję. Jednak pozostały 1 mld EUR należy skierować 
do tych państw członkowskich, które przedwcześnie, bo w 2017 r., osiągnęły istotne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 %, przekraczając w ten sposób o 
150 % cel 20 % wyznaczony dla UE do 2020 r.

Poprawka 452
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a –podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 

i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych, transportu, 
budynków, zmodyfikowanego 
zagospodarowania przestrzennego i 
pozostałych źródeł innych niż nieistotne, 
w regionach na poziomie NUTS 2 i NUTS 
3, w których intensywność emisji 
dwutlenku węgla – określona jako stosunek 
emisji gazów cieplarnianych z powyższych 
źródeł zgłoszonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do PKB 
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nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

danego regionu – przekracza dwukrotnie 
średnią dla UE-27. Jeżeli w danym 
państwie członkowskim poziom ten nie jest 
przekroczony w żadnym regionie na 
poziomie NUTS 2 i NUTS 3, uwzględnia 
się emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionie na 
poziomie NUTS 2 i NUTS 3 o najwyższej 
intensywności emisji dwutlenku węgla 
(waga 39 %),

__________________ __________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. pt

Poprawka 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
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NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 27 %),

__________________ __________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 3, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 3, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 3 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

__________________ __________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
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Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

W załączniku I ważne jest, aby zebrać jak najdokładniejsze dane. Dlatego też powinniśmy 
stosować odniesienia do obszaru na poziomie NUTS 3 zamiast NUTS 2, aby nie doprowadzić 
do kompensowania niektórych regionów przez inne. Biorąc pod uwagę ograniczony budżet, 
powinniśmy starać się zachować jak największą precyzję.

Poprawka 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 3, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 3, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 3 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

__________________ __________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
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dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 456
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego jako 
stosunek siły roboczej w przemyśle w 
każdym regionie ogółem (waga 33 % ),

Or. en

Poprawka 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego oraz w 
innych sektorach poddawanych 
restrukturyzacji (waga 25 %),

Or. pt

Poprawka 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego, łupków 
bitumicznych i torfu (waga 25 %),

Or. en

Poprawka 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
i wykorzystania energii z węgla 
kamiennego i brunatnego (waga 25 %),

Or. en

Poprawka 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 45 
%),

Or. en

Poprawka 461
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 20 
%),

Or. en

Poprawka 462
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) tempo, w jakim państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z węgla kamiennego lub brunatnego, co 
znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu do 2030 r. (waga 5 %);

Or. en

Poprawka 463
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie i osoby poszukujące 
pracy zatrudnione lub wcześniej 
zatrudnione w dziedzinach działalności 
stojących przed poważnymi wyzwaniami 
społeczno-gospodarczymi wynikającymi z 
procesu transformacji w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 3 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),
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Or. en

Poprawka 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
27 %),

Or. en

Poprawka 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) bezrobocie w regionach na 
poziomie NUTS 2 uwzględnionych do 
celów ppkt (i) (waga 25 %),

Or. pt

Poprawka 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) odsetek regionów na poziomie 
NUTS 2 uważanych za mniej rozwinięte 
do celów polityki spójności (waga 10%),
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Or. pt

Poprawka 467
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) tempo, w jakim państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z węgla kamiennego lub brunatnego, co 
znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu do 2030 r. (waga 6 %);

Or. en

Poprawka 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie 
otrzymało kwoty przekraczającej 2 mld 
EUR. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR 
na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie 
otrzymało kwoty przekraczającej 2 mld 
EUR. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR 
na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

skreśla się

Or. en

Poprawka 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR, 
względnie 5 mld EUR w przypadku 
państwa członkowskiego, które może 
uzasadnić za pomocą jasnych 
wskaźników, że posiada większy odsetek 
słabszych regionów, w których przejście 
na zrównoważoną ekologicznie politykę 
energetyczną spowodowałoby namacalne 
zagrożenia społeczno-gospodarcze, niż 
wynosi mediana w innych państwach 
członkowskich. Nadwyżka ponad kwotę 2 
mld EUR na jedno państwo członkowskie, 
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względnie 5 mld EUR dla państw 
członkowskich poważnie dotkniętych tym 
problemem, jest rozdzielana pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Or. en

Poprawka 471
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 27 % kwoty 
głównej, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
Nadwyżka ponad 27 % kwoty głównej na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 472
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
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żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % zasobów FST 
określonych w art. 2 ust. 2. Nadwyżka jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. it

Poprawka 473
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności 
różnicy, o jaką DNB na mieszkańca 
(mierzony parytetem siły nabywczej) tego 
państwa członkowskiego w latach 2015-
2017 jest większy albo mniejszy od 
średniego DNB na mieszkańca państw 
członkowskich UE-27 (średnia wyrażona 
jest jako 100 %);

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności 
różnicy, o jaką najnowszy DNB na 
mieszkańca (mierzony parytetem siły 
nabywczej) tego państwa członkowskiego 
jest większy albo mniejszy od średniego 
DNB na mieszkańca państw 
członkowskich UE-27 (średnia wyrażona 
jest jako 100 %);

Or. it

Poprawka 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekta ta nie ma zastosowania do państw 
członkowskich, których alokacja została 
ograniczona górnym pułapem zgodnie z 

skreśla się
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lit. b).

Or. en

Poprawka 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekta ta nie ma zastosowania do państw 
członkowskich, których alokacja została 
ograniczona górnym pułapem zgodnie z 
lit. b).

skreśla się

Or. en

Poprawka 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty potrzebne do zapewnienia 
minimalnej intensywności pomocy są 
odliczane proporcjonalnie od alokacji 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich, z wyjątkiem tych, których 
alokacja została ograniczona górnym 
pułapem zgodnie z lit. b).

Kwoty potrzebne do zapewnienia 
minimalnej intensywności pomocy są 
odliczane proporcjonalnie od alokacji 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 477
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ludność obszarów wyspiarskich lub 
górskich zależna od autonomicznej 
produkcji energii elektrycznej za pomocą 
generatorów na olej napędowy lub 
benzynę (waga 2 %);

Or. en

Poprawka 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II. Pozostały 1 mld EUR z zasobów 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji służy jako mechanizm 
kompensacyjny dla państw 
członkowskich, które osiągnęły 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
brutto o co najmniej 30 % do 2017 r. w 
oparciu o wykazy krajowe w porównaniu z 
poziomami emisji z 1990 r., przekraczając 
w ten sposób o co najmniej 150 % cel 
wyznaczony dla UE do 2020 r. 
Wspomniany 1 mld EUR dzieli się między 
te państwa członkowskie w oparciu o 
wskaźnik ich emisji gazów cieplarnianych 
brutto z 2017 r.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal of the Commission does not take into account previous emission reduction 
efforts, thus allocating a lower share of the resources to early achiever Member States. At the 
same time, it favours Member States that have not demonstrated such achievements. By 
introducing a compensation mechanism, the current amendment aims at rebalancing this 
rather unjust feature of the proposal. The compensation mechanism would provide additional 
resources for nine Member States, out of which eight are amongst the poorest ones in the EU. 
It needs to be noted that, under the current amendment, Poland’s allocation would be 
maintained at the maximum amount of 2 billion EUR, in accordance with Annex I - 
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paragraph 1 - point (b).

Poprawka 479
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) skreśla się

Or. it

Poprawka 480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) – podpunkt 1.1

Or. en

Poprawka 481
Andrea Caroppo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b)

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
krajowych planów w dziedzinie energii i 
klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
takiej jak wydobycie węgla kamiennego i 
brunatnego lub wytwarzanie energii 
elektrycznej w instalacjach węglowych

1.1. Opis spodziewanego procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zgodnie z celami 
istniejących planów transformacji, 
zawierający harmonogram zaprzestania lub 
ograniczenia działalności takiej jak 
wydobycie węgla kamiennego i brunatnego 
lub wytwarzanie energii elektrycznej w 
instalacjach węglowych
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dotknięte skutkami transformacji oraz 
uzasadnienie tego wyboru za pomocą 
odpowiednich szacunków dotyczących 
wpływu na gospodarkę i zatrudnienie 
opartych na najnowszej wersji krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu.

Or. it

Poprawka482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

1.2. Wskazanie terytoriów, sektorów i 
społeczności, które zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

Or. en

Poprawka 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych, terytorialnych i sektorowych 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu
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Or. en

Poprawka 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d) – tabela – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST

- Cele i rezultaty, których osiągnięcie 
jest spodziewane dzięki wdrożeniu 
priorytetu FST w tym w zakresie 
dobrobytu zainteresowanych społeczności 
lokalnych i pracowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem długotrwałego 
bezrobocia, ubóstwa pracujących i osób 
poszukujących pierwszej pracy,.

Or. en

Poprawka  485
Radka Maxová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) i Odniesienie: 
art. 7 ust. 2 lit. i) – tabele

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) skreśla się
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:
- wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz – dla każdej operacji 
i każdego przedsiębiorstwa – uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku takiej inwestycji 
spodziewana liczba straconych miejsc 
pracy przewyższy liczbę nowych miejsc 
pracy
Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i);
Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
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wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:
- wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
większej niż odpowiednie poziomy 
odniesienia stosowane do przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy

Or. en

Poprawka 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Zasady dotyczące zaangażowania 
partnerów w przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji;

- Zasady dotyczące zaangażowania 
partnerów, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania w sprawie 
partnerstwa w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014), w tym organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych i 
innych zainteresowanych stron, w 
przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie 
i ocenę terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.1 – tabela – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Wynik konsultacji publicznych. - Wynik konsultacji publicznych, 
zgodnie z europejskim kodeksem 
postępowania w sprawie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
(rozporządzenie delegowane Komisji nr 
240/2014).

Or. en

Poprawka 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – podpunkt 3.3 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów.

Podmiot(-y) odpowiedzialny(-e) za 
koordynowanie i monitorowanie wdrażania 
planu oraz rola tych podmiotów, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
zakresie partnerstwa w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (rozporządzenie 
delegowane Komisji nr 240/2014).

Or. en


