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Poprawka 675
Kateřina Konečná

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 20% kwoty głównej. 
Nadwyżka pozostała po przydziale 20% na 
każde państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 676
Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
|Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1.1

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 
krajowych planów w dziedzinie energii 
i klimatu oraz innych istniejących planów 
transformacji, zawierający harmonogram 
zaprzestania wszelkiej działalności 
związanej ze znaczną emisją gazów 
cieplarnianych, takiej jak wytwarzanie 
energii elektrycznej z paliw kopalnych

Or. en



PE650.633v02-00 4/15 AM\1206590PL.docx

PL

Poprawka 677
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
|Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1.1

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 o 
obiegu zamkniętym neutralnej dla klimatu, 
zrównoważonej środowiskowo, w całości 
opartej na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobooszczędnej i efektywnej 
energetycznie, który to proces ma się 
zakończyć najpóźniej w 2040 r., zgodnie z 
zobowiązaniem Unii i państw 
członkowskich do ograniczenia wzrostu 
średniej temperatury na Ziemi o 1,5°C w 
porównaniu z poziomem sprzed rewolucji 
przemysłowej, celami określonymi w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu oraz w innych istniejących 
planach transformacji, zawierających 
prawnie wiążący harmonogram 
zaprzestania lub ograniczenia działalności 
sprzecznej z zobowiązaniami Unii i państw 
członkowskich wynikającymi z 
Porozumienia paryskiego, takiej jak 
wszelka działalność związana z 
wydobyciem węgla kamiennego i 
brunatnego lub wytwarzaniem energii 
elektrycznej z paliw kopalnych

Or. en

Poprawka 678
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
|Załącznik II – ustęp 1 – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Wskazanie terytoriów, które 1.2. Wskazanie grup populacji i 
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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

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

Or. en

Poprawka 679
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Rozwój musi odpowiadać na 
wyzwania związane z transformacją;

- Rozwój musi naprawić szkody 
poniesione w związku z transformacją;

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

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

Or. it

Poprawka 680
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 
transformacji klimatycznej

- rodzaje planowanych operacji i ich 
spodziewany wkład w łagodzenie skutków 
szkód spowodowanych transformacją ku 
gospodarce neutralnej dla klimatu 

Or. it
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Poprawka 681
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych innych niż MŚP:

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie jest udzielane na rzecz inwestycji 
produkcyjnych dokonanych przez inne 
przedsiębiorstwa niż 
mikroprzedsiębiorstwa i 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

- orientacyjny wykaz takich operacji 
wraz z uzasadnieniem konieczności 
udzielenia takiego wsparcia za pomocą 
analizy luk dowodzącej, że w przypadku 
braku takiej inwestycji przewidywane 
saldo zatrudnienia byłoby ujemne

Or. it

Poprawka 682
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie 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:

Wypełnić jedynie 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 doprowadzą do znacznej 

- orientacyjny wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
zgodności z odpowiednimi poziomami 
odniesienia stosowanymi do przydziału 
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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

bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE oraz do 
zapewnienia, że saldo zatrudnienia nie 
będzie ujemne

Or. it

Poprawka 683
Sándor Rónai

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie 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: 

skreśla się

- 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 684
Pär Holmgren
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełnić jedynie 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: 

skreśla się

- 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 685
Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2 – punkt 2.4 – Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji), innymi 
instrumentami finansowymi (Fundusz 
Modernizacyjny Unijnego Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji) oraz 
innymi filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 

- synergie i komplementarność 
między planowanymi operacjami a innymi 
programami w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” (wspieranie 
procesu transformacji) oraz innymi 
filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji (specjalny system w ramach 
funduszu InvestEU i instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
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pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
w ramach Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego) służącymi zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych

stwierdzonych potrzeb inwestycyjnych

Or. en

Poprawka 686
Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
|Załącznik II – ustęp 3 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- Zasady dotyczące zaangażowania 
partnerów w przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ocenę terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji, w tym 
informacje o tym, jakie organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego zostaną w 
to zaangażowane oraz w jaki sposób 
zasięga się opinii przedstawicieli 
społeczności i angażuje się ich w proces 
programowania przed opracowaniem i po 
opracowaniu dokumentów 
programowych;

- Wynik konsultacji publicznych. - Wynik konsultacji publicznych 
oraz opis sposobu, w jaki wynik 
konsultacji publicznych został 
uwzględniony w ostatecznej wersji planu.

Or. en

Poprawka 687
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
|Załącznik II – ustęp 3 – punkt 3.1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przedstawicieli społeczności, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, związków 
zawodowych i wszelkich innych 
zainteresowanych stron w przygotowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 688
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Produkty – RCO 01 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCO 01a – Zamknięte i nowo założone 
przedsiębiorstwa

Or. en

Poprawka 689
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Produkty – RCO 01 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCO 01b – PKB/mieszk. na danym 
terytorium

Or. en

Poprawka 690
Sándor Rónai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Produkty – RCO 120

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCO 120 – Przedsiębiorstwa wspierane 
w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE

skreśla się

Or. en

Poprawka 691
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Rezultaty – RCR 01 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCR 01a – Różnica między utraconymi a 
utworzonymi miejscami pracy

Or. en

Poprawka 692
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Rezultaty – RCR 01 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCR 01b – Wzrost PKB/mieszk. na danym 
terytorium

Or. en

Poprawka 693
Sándor Rónai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Rezultaty – RCR 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCR 29 – Szacowane emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, prowadzonych we 
wspieranych przedsiębiorstwach

skreśla się

Or. en

Poprawka 694
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W RAMACH POLITYKI 
REGIONALNEJ („RCO”) I WSPÓLNE 
WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH 
POLITYKI REGIONALNEJ („RCR”) 
DLA FUNDUSZU NA RZECZ 
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI2

WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W RAMACH POLITYKI 
REGIONALNEJ („RCO”) DLA 
FUNDUSZU NA RZECZ 
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

2 Na potrzeby prezentacji danych 
pogrupowano wskaźniki, aby ułatwić 
zestawianie ich ze wskaźnikami 
występującymi w innych rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych funduszy 
w ramach polityki spójności.

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Wskaźniki rezultatu zależą nie tylko od interwencji, ale również od innych czynników. W 
związku z tym z załącznika III należy usunąć wszystkie wskaźniki rezultatu.
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Poprawka 695
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Rezultaty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCR 01: Miejsca pracy utworzone we 
wspieranych podmiotach

skreśla się

RCR 02: Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: 
dotacje, instrumenty finansowe)
RCR 03: MŚP wprowadzające innowacje 
produktowe lub procesowe
RCR 04: MŚP wprowadzające innowacje 
marketingowe lub organizacyjne
RCR 05: MŚP wprowadzające innowacje 
wewnątrz przedsiębiorstwa
RCR 06: Wnioski patentowe złożone do 
Europejskiego Urzędu Patentowego
RCR 29: Szacowane emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE, prowadzonych we 
wspieranych przedsiębiorstwach
RCR 11: Użytkownicy nowych 
publicznych usług i aplikacji cyfrowych
RCR 12: Użytkownicy nowych produktów, 
usług i aplikacji cyfrowych opracowanych 
przez przedsiębiorstwa
RCR 17: Przedsiębiorstwa utrzymujące się 
na rynku od 3 lat
RCR 18: MŚP korzystające z usług 
inkubatora przedsiębiorczości jeden rok 
po jego utworzeniu
RCR 97: Uczestnicy programów 
przygotowania zawodowego wspieranych 
w MŚP
RCR 98: Pracownicy MŚP kończący 
ustawiczne kształcenie i szkolenie 
zawodowe (według rodzaju umiejętności: 
techniczne, zarządzanie, 
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przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)
RCR 31: Wytworzona energia odnawialna 
ogółem (w tym: energia elektryczna, 
energia cieplna)
RCR 32: Energia odnawialna: zdolność 
wytwórcza przyłączona do sieci 
(operacyjna)
RCR 46: Ludność obsługiwana przez 
instalacje recyklingu odpadów i małe 
systemy gospodarowania odpadami 
RCR 47: Odpady poddane recyklingowi
RCR 48: Odpady poddane recyklingowi 
wykorzystywane jako surowce 
RCR 49: Odpady odzyskane
RCR 50: Ludność odnosząca korzyści ze 
środków na rzecz jakości powietrza
RCR 52: Tereny zrekultywowane 
wykorzystywane jako tereny zielone, pod 
budowę mieszkań socjalnych lub pod 
działalność gospodarczą lub społeczną 
dotyczące uczestników2: 
RCR 200: uczestnicy poszukujący pracy 
po zakończeniu udziału w programie;
RCR 201: uczestnicy biorący udział w 
kształceniu lub szkoleniu po zakończeniu 
udziału w programie;
RCR 202: uczestnicy uzyskujący 
kwalifikacje po zakończeniu udziału w 
programie;
RCR 203: uczestnicy pracujący, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po zakończeniu udziału w 
programie.
2 Wszystkie dane osobowe mają być 
przedstawione w podziale według płci. 
Gdy określone rezultaty nie są możliwe, 
nie ma konieczności gromadzenia ani 
przekazywania danych odnoszących się do 
tych wskaźników rezultatu. W przypadku 
gromadzenia danych z rejestrów państwa 
członkowskie nie muszą dostosowywać się 
do powszechnie uzgodnionych definicji 
i mogą stosować definicje krajowe.
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Uzasadnienie

Wskaźniki rezultatu zależą nie tylko od interwencji, ale również od innych czynników. W 
związku z tym z załącznika III należy usunąć wszystkie wskaźniki rezultatu.

Poprawka 696
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – Produkty – RCO 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

RCO 39: Zainstalowane systemy 
monitorowania zanieczyszczenia powietrza 
dotyczące uczestników3, 4:

RCO 39: Zainstalowane systemy 
monitorowania zanieczyszczenia powietrza 
dotyczące uczestników3, 4:

3 Należy przekazywać wszystkie wskaźniki 
produktu i rezultatu dotyczące 
uczestników.

3 Należy przekazywać wszystkie wskaźniki 
produktu dotyczące uczestników.

4 Wszystkie dane osobowe mają być 
przedstawione w podziale według płci 
(mężczyzna/kobieta – osoba niebinarna). 
Gdy określone rezultaty nie są możliwe, 
nie ma konieczności gromadzenia ani 
przekazywania danych odnoszących się do 
tych wskaźników rezultatu. W przypadku 
gromadzenia danych z rejestrów państwa 
członkowskie nie muszą dostosowywać się 
do powszechnie uzgodnionych definicji 
i mogą stosować definicje krajowe.

4 Wszystkie dane osobowe mają być 
przedstawione w podziale według płci 
(mężczyzna/kobieta – osoba niebinarna). 
W przypadku gromadzenia danych 
z rejestrów państwa członkowskie nie 
muszą dostosowywać się do powszechnie 
uzgodnionych definicji i mogą stosować 
definicje krajowe.

Or. es

Uzasadnienie

Wskaźniki rezultatu zależą nie tylko od interwencji, ale również od innych czynników. W 
związku z tym z załącznika III należy usunąć wszystkie wskaźniki rezultatu.


