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Poprawka 1
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego przejścia 
ku odpornemu i zrównoważonemu 
społeczeństwu; podkreśla, że zarówno 
publiczne, jak i prywatne zrównoważone 
finansowanie będzie odgrywać zasadniczą 
rolę w osiąganiu przez Unię i państwa 
członkowskie ambitnych celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, w szczególności ambitniejszych 
celów w zakresie klimatu i energii na 2030 
r. oraz celu neutralności klimatycznej, a 
także w realizacji ich zobowiązań 
podjętych na mocy porozumienia 
paryskiego, Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o różnorodności 
biologicznej i celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, posiłkując się najlepszą 
dostępną wiedzą naukową;

Or. en

Poprawka 2
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
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zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
nowej unijnej strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej i 
porozumienia na okres po 2020 r., które 
zostanie przyjęte w dziedzinie 
różnorodności biologicznej na 15. 
Konferencji Stron (COP15) Konwencji o 
różnorodności biologicznej w przyszłym 
roku, posiłkując się najlepszą dostępną 
wiedzą naukową;

Or. es

Poprawka 3
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu, 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową, metodą ekstrapolacji 
retrospektywnej, oceną cyklu życia i 
metodą rozliczania kapitału naturalnego;

Or. en
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Poprawka 4
Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050, przyczyniając się w skuteczny 
sposób do ożywienia gospodarczego w 
państwach członkowskich oraz 
zrealizować zobowiązania podjęte na mocy 
porozumienia paryskiego, posiłkując się 
najlepszą dostępną wiedzą naukową;

Or. es

Poprawka 5
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie zrealizować 
zobowiązania podjęte na mocy 
porozumienia paryskiego i osiągnąć cele 
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2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

środowiskowe i klimatyczne ujęte w 
Zielonym Ładzie, w tym cele w zakresie 
różnorodności biologicznej, prawdziwej 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

Or. en

Poprawka 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia 
paryskiego, posiłkując się najlepszą 
dostępną wiedzą naukową;

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu, 
zrównoważonemu i lokalnemu 
społeczeństwu; podkreśla, że ważne jest, 
aby UE osiągnęła zmienione cele w 
zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej na lata 2030 i 2050, posiłkując 
się najlepszą dostępną wiedzą naukową;

Or. fr

Poprawka 7
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania, w 
tym zobowiązanie do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

Or. en

Poprawka 8
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Lídia Pereira, 
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
wszystkie cele środowiskowe na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

Or. en
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Poprawka 9
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu, 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu, energii 
i różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

Or. en

Poprawka 10
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia 
paryskiego, posiłkując się najlepszą 
dostępną wiedzą naukową;

1. odnotowuje komunikat Komisji w 
sprawie planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy 
(COM(2020)0021), którego celem jest 
umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla jednak, że UE musi pilnie 
wdrożyć politykę przeciwdziałającą silnie 
deflacyjnemu cyklowi koniunkturalnemu 
wynikającemu z pandemii COVID-19, a 
tym samym obniżyć cele w zakresie 
klimatu i różnorodności biologicznej na 
rok 2030 i odroczyć do odwołania 
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osiągnięcie celów na rok 2050; 

Or. it

Poprawka 11
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
ostatnio przyjęte cele w zakresie 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

Or. en

Poprawka 12
Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
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podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszymi dostępnymi 
danymi naukowymi;

Or. en

Poprawka 13
Edina Tóth, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia paryskiego, 
posiłkując się najlepszą dostępną wiedzą 
naukową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć cele 
w zakresie klimatu i różnorodności 
biologicznej na lata 2030 i 2050 oraz 
zrealizować zobowiązania podjęte na mocy 
porozumienia paryskiego, posiłkując się 
najlepszą dostępną wiedzą naukową;

Or. en

Poprawka 14
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji w sprawie planu 

1. przyjmuje do wiadomości 
komunikat Komisji w sprawie planu 
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inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że UE musi pilnie osiągnąć 
zmienione cele w zakresie klimatu i 
różnorodności biologicznej na lata 2030 i 
2050 oraz zrealizować zobowiązania 
podjęte na mocy porozumienia 
paryskiego, posiłkując się najlepszą 
dostępną wiedzą naukową;

inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy (COM(2020)0021), którego celem 
jest umożliwienie sprawiedliwego i dobrze 
zarządzanego przejścia ku odpornemu i 
zrównoważonemu społeczeństwu; 
podkreśla, że ustanowione na szczeblu UE 
aktualne cele w zakresie rzekomego 
łagodzenia zmiany klimatu na lata 2030 i 
2050 muszą zostać zweryfikowane i tam, 
gdzie to konieczne, dostosowane w 
wymiarze racjonalnej polityki ochrony 
środowiska na podstawie najlepszej 
dostępnej wiedzy naukowej;

Or. de

Poprawka 15
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że zasadnicze 
znaczenie dla przeciwdziałania zmianie 
klimatu i osiągnięcia neutralności 
klimatycznej ma zarządzanie 
ekosystemami morskimi i przybrzeżnymi 
oraz bioróżnorodnością, ich ochrona, 
dostosowanie i odbudowa, oraz że w tym 
obszarze konieczne są znaczące 
inwestycje; podkreśla, że zrównoważona 
niebieska gospodarka, taka jak 
zrównoważone rybołówstwo, morskie 
odnawialne źródła energii, czysty 
transport morski i zrównoważona 
turystyka, ma do odegrania kluczową rolę 
w transformacji w kierunku bardziej 
odpornego społeczeństwa i większej 
odporności terytoriów; w związku z tym 
wzywa UE do należytego uwzględnienia 
tego strategicznego sektora w planie 
inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej 
Europy;

Or. en
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Poprawka 16
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby wszystkie terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji wykluczały 
jakiekolwiek inwestycje, których nie 
można zaliczyć do zrównoważonych 
zgodnie z unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju i zasadą „nie 
czyń poważnych szkód”, a także do 
wyznaczenia konkretnych celów 
pośrednich i terminów służących 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 17
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawiony przez Komisję plan 
odbudowy dla Europy, w którym 
Europejski Zielony Ład ustanowiono 
głównym elementem europejskiej 
ekologicznej odbudowy gospodarki; 
podkreśla jak ważne jest, aby krajowe 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
pełniły funkcję katalizatorów 
przechodzenia państw członkowskich na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 18
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że aby nadać 
zdecydowany kierunek działaniom Unii 
prowadzącym do neutralności 
klimatycznej oraz zrównoważonej, 
sprawiedliwej społecznie i odpornej 
odbudowy po pandemii COVID-19, 
potrzebne są znaczne inwestycje publiczne 
i prywatne;

Or. en

Poprawka 19
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina komunikat Komisji w 
sprawie planu odbudowy dla Europy 
(COM(2020)0456) wspierającego ambitną 
transformację ekologiczną w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu przez 
finansowanie za pośrednictwem Next 
Generation EU;

Or. en

Poprawka 20
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Lídia Pereira, Esther de Lange
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa za konieczne, aby plan 
inwestycyjny przewidywał i umożliwiał 
dodatkowe inwestycje, które wnoszą 
rzeczywistą wartość dodaną, i nie wypierał 
finansowania rynkowego;

Or. en

Poprawka 21
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do opracowania 
pierwszego planu odbudowy zgodnego z 
porozumieniem paryskim i w związku z 
tym apeluje do Komisji o zniwelowanie 
istniejącej luki w inwestycjach 
przyjaznych dla klimatu i zapewnienie, by 
inwestycje publiczne za pośrednictwem 
Next Generation EU były realizowane z 
poszanowaniem zasady „nie szkodzić”, 
aby inwestycje istotne dla klimatu były 
zgodne z rozporządzeniem w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju oraz by krajowe 
plany odbudowy były spójne z krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu 
(NECP);

Or. en

Poprawka 22
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina komunikat Komisji w 
sprawie planu odbudowy dla Europy 
(COM(2020)0456) wspierającego ambitną 
transformację ekologiczną w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu przez 
finansowanie za pośrednictwem Next 
Generation EU; oraz zobowiązanie 
Komisji do zapewnienia przestrzegania 
zasady „nie szkodzić” w inwestycjach w 
odbudowę gospodarki;

Or. en

Poprawka 23
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca się do Komisji o 
intensyfikację śledzenia, kontroli i analizy 
porównawczej wydatków na rzecz 
zrównoważonego rozwoju przeznaczonych 
na cele społeczne i środowiskowe we 
wszystkich narzędziach finansowania 
planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy (np. w budżecie 
UE, EBI, EFI, InvestEU) w celu 
zapewnienia efektywności wykorzystania 
przydzielonych środków;

Or. en

Poprawka 24
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Projekt opinii
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Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że transformacji nie 
można dokonać jedynie za pomocą 
środków publicznych; apeluje do Komisji, 
aby podczas opracowywania planu 
inwestycyjnego zachęcała do prywatnych 
inwestycji i je umożliwiała;

Or. en

Poprawka 25
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zwraca uwagę, że nawet przy 
ambitnym finansowaniu dostępne środki 
nie będą nieograniczone; wzywa Komisję 
do ustanowienia solidnych ram 
sprawozdawczości i monitorowania w celu 
zapewnienia realnego wpływu 
ponoszonych wydatków;

Or. en

Poprawka 26
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. odnotowuje nowe wnioski 
dotyczące WRF w kontekście unijnego 
pakietu na rzecz odbudowy i zwiększania 
odporności; z zadowoleniem przyjmuje 
wsparcie dla wprowadzenia nowych 
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zielonych zasobów własnych UE i wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia 
takich wniosków; uważa, że ambitne 
WRF powinny być centralnym elementem 
zielonej transformacji w kierunku 
neutralnej dla klimatu, odpornej pod 
względem społecznym i środowiskowym 
oraz zrównoważonej pod względem płci 
gospodarki sprzyjającej włączeniu 
społecznemu; ubolewa nad faktem, że 
Komisja nie wykorzystała okazji 
stwarzanej przez poparcie ze strony Rady 
do zwiększenia celu dotyczącego 
wydatków na działania związane z 
klimatem i wprowadzenia odrębnego celu 
dotyczącego wydatków związanych z 
różnorodnością biologiczną, jak apelował 
Parlament Europejski;

Or. en

Poprawka 27
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. oczekuje nowych, 
bezprecedensowych i zasilonych nowymi 
środkami WRF oraz większych i nowych 
zasobów własnych UE, których cel 
dotyczący wydatków na działania 
związane z klimatem i środowiskiem w 
wysokości 50 % będzie centralnym 
elementem zielonej transformacji; wzywa 
Komisję, aby w nowych WRF ustanowiła 
ambitny poziom dla innych celów 
zrównoważonego rozwoju, w tym 
dotyczących różnorodności biologicznej i 
walki z nierównościami; apeluje do 
Komisji o zwiększenie w nowych WRF 
poziomu finansowania działań 
zewnętrznych, aby pomóc krajom 
partnerskim w odbudowie gospodarki po 
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COVID-19;

Or. en

Poprawka 28
Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. w obecnych nowych warunkach 
ekonomicznych i społecznych, 
spowodowanych skutkami COVID-19, 
oczekuje, że centralnym elementem 
ożywienia gospodarczego i zielonej 
transformacji będą nowe, spójne z nowymi 
potrzebami Unii i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe zasoby 
własne UE;

Or. es

Poprawka 29
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym 
elementem zielonej transformacji będą 
nowe, bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. wzywa do całkowitego 
przewartościowania priorytetów 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027, a to z uwagi na społeczno-
gospodarczy wpływ pandemii w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
wzywa do uruchomienia budżetu 
przewidzianego na uwzględnianie kwestii 
klimatu z przeznaczeniem na środki 
związane z COVID-19;

Or. it
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Poprawka 30
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe zasoby 
własne UE;

2. uważa, że aby UE mogła wypełnić 
swoje zobowiązania wynikające z 
porozumienia paryskiego, centralnym 
elementem zielonej transformacji muszą 
być bezprecedensowe, zasilone nowymi 
środkami i nowymi zasobami własnymi 
UE WRF z ambitniejszym celem 
dotyczącym wydatków na działania 
związane z klimatem w wysokości co 
najmniej 40 % najpóźniej do 2027 r.;

Or. en

Poprawka 31
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym 
elementem zielonej transformacji będą 
nowe, bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. uważa, że w nowych WRF należy 
przydzielić wystarczające zasoby na 
promocję tych strategii politycznych, które 
przyczyniają się do osiągnięcia celów w 
zakresie klimatu, środowiska i 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 32
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym 
elementem zielonej transformacji będą 
nowe, bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. oczekuje, że nowe WRF, z 
wyjątkiem rozsądnych, trwających przez 
ograniczony czas i zachowujących zasadę 
pomocniczości działań na szczeblu UE 
służących przezwyciężeniu kryzysu 
związanego z koronawirusem, będą 
opierać się na zasadach wydajności, 
oszczędności i adekwatności do celów;

Or. de

Poprawka 33
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. oczekuje, że centralnym elementem 
sprawiedliwej, zielonej, zrównoważonej i 
cyfrowej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

Or. pt

Poprawka 34
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Nils Torvalds

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym elementem 
zielonej transformacji będą nowe, 
bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe zasoby 

2. uważa, że centralnym elementem 
zielonej transformacji muszą być nowe, 
bezprecedensowe WRF zasilone nowymi 
środkami oraz potencjalnie zwiększone 
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własne UE; nowymi zasobami własnymi UE;

Or. en

Poprawka 35
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. oczekuje, że centralnym 
elementem zielonej transformacji będą 
nowe, bezprecedensowe i zasilone nowymi 
środkami WRF oraz większe i nowe 
zasoby własne UE;

2. oczekuje finansowanych w 
wystarczającym stopniu WRF 
obejmujących ambitne cele zazieleniania, 
zwłaszcza w ramach wspólnej polityki 
rolnej i polityki spójności;

Or. en

Poprawka 36
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że co najmniej 50 % 
przyszłych WRF powinno być 
przeznaczone na wydatki związane z 
klimatem; przypomina swoje stanowisko, 
zgodnie z którym na wydatki związane z 
różnorodnością biologiczną należy 
dodatkowo przeznaczyć co najmniej 10 %; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosku ustawodawczego określającego 
wiążącą, zharmonizowaną metodę 
przejrzystego i rzetelnego rozliczania 
wydatków związanych z klimatem i 
różnorodnością biologiczną w przyszłych 
WRF oraz do zapewnienia, by całe 
finansowanie publiczne UE ze wszystkich 
obszarów polityki UE było zgodne z celem 
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ograniczenia wzrostu temperatury na 
świecie do 1,5°C w porównaniu z 
poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz 
zgodne ze wszystkimi innymi celami Unii 
w zakresie środowiska i zobowiązaniami 
międzynarodowymi, a tym samym do 
wdrożenia zasady „nie szkodzić” zawartej 
w Europejskim Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 37
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że do celów 
priorytetowego finansowania należy 
wskazać priorytetowe zrównoważone 
sektory i linie budżetowe w 
poszczególnych działach wieloletnich ram 
finansowych, biorąc pod uwagę zamiar 
skierowania funduszy na projekty gotowe 
do realizacji, o dużej zdolności do 
pobudzania działalności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy; wskazuje, że 
powinny one obejmować efektywność 
energetyczną i efektywne gospodarowanie 
zasobami (zwłaszcza w budynkach), 
energię ze źródeł odnawialnych i 
wytwarzanie ekologicznego wodoru, 
zazielenianie transportu, klimat i 
zrównoważone praktyki w rolnictwie, 
odbudowę zasobów przyrodniczych na 
wielką skalę i zieloną infrastrukturę oraz 
neutralny pod względem emisji dwutlenku 
węgla rozwój materiałów podstawowych, 
takich jak stal, cement i podstawowe 
chemikalia;

Or. en
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Poprawka 38
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
zmieniony wniosek w sprawie następnych 
WRF oraz plan odbudowy dla Europy z 
Europejskim Zielonym Ładem jako jego 
centralnym elementem; wyraża 
ubolewanie, że założenia Komisji 
dotyczące wydatków na działania w 
dziedzinie klimatu w ramach zmienionego 
wniosku nie dorównują przewidywanemu 
wzrostowi ambicji celów w zakresie 
klimatu i energii oraz celów 
środowiskowych; oczekuje zwiększenia 
współmiernego do celów, które mają 
zostać określone w Europejskim prawie o 
klimacie;

Or. en

Poprawka 39
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Frédérique Ries

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że w celu zapewnienia, by 
strategie polityczne UE i finansowanie, w 
tym budżet UE, programy finansowane za 
pośrednictwem Next Generation EU, 
europejskiego semestru i środków EBI nie 
przyczyniały się do osiągania celów, 
realizacji projektów i działań, które 
poważnie szkodzą zamierzeniom 
społecznym lub środowiskowym, 
publiczne i prywatne finansowanie 
powinno być zgodne z unijną systematyką 
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dotyczącą zrównoważonego rozwoju i 
zasadą „nie szkodzić”;

Or. en

Poprawka 40
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla swój apel1a o 
uwzględnienie różnorodności biologicznej 
w WRF na poziomie co najmniej 10 %, 
jako uzupełnienie celu dotyczącego 
wydatków na działania na rzecz klimatu; 
w związku z tym oczekuje, że plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy zmobilizuje dalsze inwestycje 
związane z różnorodnością biologiczną w 
uzupełnieniu finansowania związanego z 
klimatem;
_________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 15. 
posiedzenia Konferencji Stron (COP15) 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
(2019/2824(RSP)). 

Or. en

Poprawka 41
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę priorytetyzacji 
wydatków w ramach WRF;



AM\1204530PL.docx 25/101 PE650.680v01-00

PL

Or. en

Poprawka 42
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę, że finansowanie 
Europejskiego Zielonego Ładu powinno 
być uzupełnione zestawem nowych 
zasobów własnych UE i wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku w sprawie 
nowego koszyka odpowiednich zasobów 
własnych UE, który umożliwi budżetowi 
UE urzeczywistnienie przejścia na 
neutralność klimatyczną; przypomina, że 
wykaz potencjalnych nowych zasobów 
własnych UE obejmuje wspólną 
skonsolidowaną podstawę opodatkowania 
osób prawnych, opodatkowanie usług 
cyfrowych, podatek od transakcji 
finansowych, dochody z systemu handlu 
emisjami, podatek od tworzyw sztucznych 
oraz mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2;

Or. en

Poprawka 43
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do sprawienia, że 
Europejski Zielony Ład stanie się 
centralnym elementem odbudowy 
gospodarki; nalega, by w krajowych 
planach odbudowy i zwiększania 
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odporności wyraźnie wykazano ich 
zgodność z celem, jakim jest ograniczenie 
wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej oraz ich wkład w 
zapewnienie dobrostanu wszystkich w 
obrębie planety; nalega, by Parlament 
Europejski był w pełni angażowany w 
zarządzanie planami odbudowy i 
zwiększania odporności oraz w ich ocenę;

Or. en

Poprawka 44
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do przedstawienia 
ambitnego wniosku dotyczącego 
przeglądu różnych kwot przyznanych na 
plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy oraz jej strategii 
zrównoważonych inwestycji, aby 
uwzględnić potrzeby inwestycyjne 
związane z przystosowaniem się do zmiany 
klimatu lub z innymi wyzwaniami 
środowiskowymi, takimi jak różnorodność 
biologiczna, oraz objąć inwestycje 
publiczne konieczne do rozwiązania 
kwestii społecznych kosztów transformacji 
i kosztów niepodejmowania działań;

Or. en

Poprawka 45
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do 
zagwarantowania, aby nowe WRF nie 
wspierały działań ani inwestycji mogących 
prowadzić do uzależnienia od aktywów 
stojących w sprzeczności z celami 
środowiskowymi i klimatycznymi Unii;

Or. en

Poprawka 46
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. nalega, aby wszelkie przyszłe 
wprowadzone nowe zasoby własne UE 
oparte na części dochodów generowanych 
przez unijny system handlu emisjami 
(ETS), na podatku nakładanym na ilość 
odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych niepoddawanych recyklingowi 
lub na mechanizmie dostosowywania cen 
z uwzględnieniem emisji CO2 były 
kierowane wyłącznie na finansowanie 
środków łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej oraz na 
realizację krótko- i długoterminowych 
celów Unii w zakresie klimatu, energii i 
środowiska, określonych w Europejskim 
Zielonym Ładzie i wynikających z 
zobowiązań podjętych w ramach 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 47
Pär Holmgren

Projekt opinii
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Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. przypomina Unii i wszystkim 
państwom członkowskim o ich 
międzynarodowym zobowiązaniu 
wycofania dotacji do paliw kopalnych do 
jak najszybciej, a najpóźniej do 2025 r.; 
uważa, że zreformowany europejski 
semestr rozpoczynający się w 2021 r. 
powinien obejmować ten cel jako priorytet 
krótkoterminowy;

Or. en

Poprawka 48
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do ujawnienia, 
jaka część wydatków Unii jest zgodna z 
kategoriami unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2020/… [rozporządzenie w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju];

Or. en

Poprawka 49
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2d. podkreśla, że ograniczenie naszego 
wpływu na dziką faunę i florę oraz 
ochrona i przywracanie różnorodności 
biologicznej może pomóc nam zapobiec 
pojawieniu się nowej choroby 
odzwierzęcej, takiej jak COVID-19; 
uważa, że w celu wzmocnienia odporności 
naszych społeczeństw Unia i państwa 
członkowskie powinny znacznie zwiększyć 
finansowanie publiczne na rzecz przyrody 
i zapewnić, by plany i środki na rzecz 
odbudowy i zwiększania odporności były 
poddawane ambitnemu i wiążącemu 
testowi zgodności z zasadą „nie szkodzić”;

Or. en

Poprawka 50
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów 
infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość, z 
zapewnieniem zgodności z unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju i zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”; uważa, że wymaga to ekspansji 
budżetowej w celu wspierania przejścia na 
zieloną gospodarkę oraz zwiększenia 
odporności społeczeństw i jednostek; jest 
zdania, że należy przy tym kierować środki 
publiczne tylko do sektorów i projektów 
odpornych na zmianę klimatu, nie 
przeznaczając ani jednego euro dla 
sektorów szkodliwych, i tym samym 
sprzyjać tworzeniu zielonych miejsc pracy 
oraz zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
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kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

klimatem i innych wskaźników 
środowiskowych poprzez systematyczne 
przeglądy legislacyjne, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz finansowania publicznego i 
prywatnego, w tym budżetu UE, 
europejskiego semestru, zamówień 
publicznych, operacji EBC, finansowania 
i udzielania gwarancji dla projektów i 
infrastruktury za pośrednictwem EBI i 
planu inwestycyjnego UE oraz innych 
unijnych źródeł finansowania, takich jak 
fundusze spójności oraz fundusze 
strukturalne i inwestycyjne; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 51
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której 
pieniądze podatników będą inwestowane 
w przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną 
gospodarkę oraz zwiększenia odporności 
społeczeństw i jednostek; jest zdania, że 
należy przy tym kierować środki publiczne 
do sektorów i projektów odpornych na 
zmianę klimatu i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem; w związku z tym 
podkreśla swoje zobowiązanie do 
nietraktowania Europejskiego Zielonego 
Ładu jako narzędzia do nakładania 
dalszych i bardziej rygorystycznych 
zewnętrznych ograniczeń na politykę 
gospodarczą i budżetową państw 
członkowskich, ale do wykorzystania go 
jako okazji do powrotu do tematu 
środowiska w kontekście racjonalnej 
dyskusji i pogodzenia polityki 
środowiskowej z polityką społeczną;
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publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto 
jest przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. it

Poprawka 52
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej i 
rzetelnej odbudowy po kryzysie 
związanym z koronawirusem, w ramach 
której pieniądze podatników będą 
inwestowane w dobrobyt społeczny 
jednostek; uważa, że wymaga to ekspansji 
budżetowej w celu wspierania przejścia na 
zieloną gospodarkę oraz zwiększenia 
odporności społeczeństw, jednostek i 
ekosystemów; jest zdania, że należy przy 
tym kierować środki publiczne do 
sektorów i projektów zrównoważonych, 
zielonych i odpornych na zmianę klimatu, 
nadając priorytet rozwiązaniom opartym 
na przyrodzie i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu, a jednocześnie 
dobrobytowi społecznemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem oraz degradacją i 
niszczeniem siedlisk przyrodniczych, jak 
również z ekosystemami i ich funkcjami, a 
także wszystkich aspektów publicznego 
kształtowania polityki oraz aspektów 
infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
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„zanieczyszczający płaci”;

Or. es

Poprawka 53
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której 
pieniądze podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną 
gospodarkę oraz zwiększenia odporności 
społeczeństw i jednostek; jest zdania, że 
należy przy tym kierować środki publiczne 
do sektorów i projektów odpornych na 
zmianę klimatu i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto 
jest przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do stworzenia 
odpowiedniego otoczenia dla ożywienia 
gospodarczego państw członkowskich UE 
po kryzysie związanym z koronawirusem, 
stanowiącego ramy, w których pieniądze 
podatników będą inwestowane oszczędnie, 
efektywnie i rozsądnie; uważa, że wymaga 
to odpowiednich, zorientowanych na 
osiągnięcie celu i trwających przez 
ograniczony czas działań nadzwyczajnych, 
które przy uwzględnieniu racjonalnej, 
opartej na faktach ochrony środowiska są 
skoncentrowane na utrzymaniu 
przedsiębiorstw i miejsc pracy, przy czym 
zgodnie z zasadą pomocniczości na 
szczeblu UE powinny być podejmowane 
tylko takie działania, które przynoszą 
odpowiednią wartość dodaną w 
porównaniu z działaniami na szczeblu 
regionalnym lub krajowym; ponadto jest 
przekonany, że w zakresie ochrony 
środowiska należy stosować zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. de

Poprawka 54
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników europejskich będą 
inwestowane w innowacyjne sektory oraz 
zrównoważoną i przede wszystkim lokalną 
transformację ekologiczną poprzez 
promowanie inwestycji w państwach 
europejskich; uważa, że wymaga to 
ekspansji budżetowej w celu wspierania 
przejścia na zrównoważoną i lokalną 
gospodarkę oraz zwiększenia odporności 
społeczeństw i jednostek; jest zdania, że 
należy przy tym kierować środki publiczne 
do sektorów i projektów rzeczywiście 
przyczyniających się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu w drodze stosunkowo 
niskich bilansów dwutlenku węgla i tym 
samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy w państwach członkowskich 
oraz zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. fr

Poprawka 55
Michal Wiezik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
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przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne i prywatne 
inwestycje do sektorów i projektów 
odpornych na zmianę klimatu i 
nieszkodzących różnorodności 
biologicznej, w tym zwiększać skalę 
rozwiązań opartych na przyrodzie, i tym 
samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, zagrożeń 
środowiskowych, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i wszystkie inne szkodliwe 
dopłaty i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”

Or. en

Poprawka 56
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej i 
zrównoważonej odbudowy po kryzysie 
związanym z koronawirusem, w ramach 
której pieniądze podatników będą 
inwestowane w przyszłość, a nie w 
przeszłość; uważa, że wymaga to ekspansji 
budżetowej w celu wspierania przejścia na 
zieloną gospodarkę oraz zwiększenia 
odporności społeczeństw i jednostek; 
uważa, że konieczne jest zapewnienie, aby 
zasada Europejskiego Zielonego Ładu 
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tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

„nie czyń poważnych szkód” miała 
zastosowanie do wszystkich planów 
odbudowy i pomocy państwa; jest zdania, 
że należy przy tym kierować środki 
publiczne do sektorów i projektów 
odpornych na zmianę klimatu i tym samym 
sprzyjać tworzeniu zielonych miejsc pracy 
oraz zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 57
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość, oraz 
właściwie ocenia się skuteczność 
wdrażania unijnego wsparcia; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
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polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 58
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Nils Torvalds

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne i prywatne do 
sektorów i projektów odpornych na zmianę 
klimatu i tym samym sprzyjać tworzeniu 
zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zobowiązania do uwzględnienia środków 
łagodzenia zagrożeń związanych z 
klimatem oraz potencjalnych możliwości, 
a także wszystkich aspektów publicznego 
kształtowania polityki oraz aspektów 
infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by stopniowo i z 
zapewnieniem wsparcia zniesiono dopłaty 
do paliw kopalnych i stosowano zasadę 



AM\1204530PL.docx 37/101 PE650.680v01-00

PL

„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 59
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników europejskich będą 
inwestowane w przyszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną, 
zrównoważoną i lokalną gospodarkę oraz 
zwiększenia odporności społeczeństw i 
jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu 
(sektory o rzeczywiście niskich bilansach 
dwutlenku węgla) i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu i lokalnemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. fr

Poprawka 60
Pär Holmgren

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz dobrostanu dla 
wszystkich w obrębie planety; uważa też, 
że wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym jasno wykluczyć wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie dla 
wszystkich paliw kopalnych i stosować 
zasadę „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 61
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość, wspierając 
badania i innowacje; uważa, że wymaga to 
ekspansji budżetowej w celu wspierania 
przejścia na zieloną gospodarkę oraz 
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i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

zwiększenia odporności społeczeństw i 
jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 62
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw, 
jednostek i środowiska; jest zdania, że 
należy przy tym kierować środki publiczne 
do sektorów i projektów odpornych na 
zmianę klimatu i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto jest 
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tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. pt

Poprawka 63
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Radan Kanev, 
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 
oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą ostrożnie inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną i bardziej 
odporną gospodarkę; jest zdania, że należy 
przy tym kierować środki publiczne na 
pobudzenie dodatkowych inwestycji w 
zielone miejsca pracy i zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz przejście na 
energię z niskoemisyjnych źródeł; uważa 
też, że wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 64
Ulrike Müller, Fredrick Federley
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną 
gospodarkę oraz zwiększenia odporności 
społeczeństw i jednostek; jest zdania, że 
należy przy tym kierować środki publiczne 
do sektorów i projektów odpornych na 
zmianę klimatu i tym samym sprzyjać 
tworzeniu zielonych miejsc pracy oraz 
zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto 
jest przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to wykorzystania dodatkowych 
wydatków publicznych w celu 
promowania przejścia na zrównoważoną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, nie 
dopuszczając do erozji bazy przemysłowej; 
jest zdania, że należy przy tym kierować 
środki publiczne na wsparcie sektorów w 
budowie odporności na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to promocji włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
przyspieszyć stopniowe wycofywanie 
dopłat do paliw kopalnych i stosowanie 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 65
Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w 
przyszłość, a nie w przeszłość; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 

3. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której pieniądze 
podatników będą inwestowane w sektory 
oferujące wartość dodaną; uważa, że 
wymaga to ekspansji budżetowej w celu 
wspierania przejścia na zieloną gospodarkę 



PE650.680v01-00 42/101 AM\1204530PL.docx

PL

oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także wszystkich 
aspektów publicznego kształtowania 
polityki oraz aspektów infrastrukturalnych; 
ponadto jest przekonany, że należy przy 
tym dopilnować, by zniesiono dopłaty do 
paliw kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

oraz zwiększenia odporności społeczeństw 
i jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów wnoszących rozwiązania w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu i jej łagodzenia i tym samym 
sprzyjać tworzeniu zielonych miejsc pracy 
oraz zrównoważonemu wzrostowi 
gospodarczemu; uważa też, że wymaga to 
włączenia do systemu finansowego 
zagrożeń i możliwości związanych z 
klimatem, a także wszystkich aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto jest 
przekonany, że należy przy tym 
dopilnować stopniowego znoszenia dotacji 
do paliw kopalnych;

Or. es

Poprawka 66
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. nauka dowodzi, że istnieje 
wzajemne powiązanie między zdrowiem a 
kryzysem środowiskowym i klimatycznym, 
w szczególności związane z 
konsekwencjami zmiany klimatu oraz 
utratą różnorodności biologicznej i 
ekosystemów; kryzys zdrowotny i 
sanitarny, taki jak związany z COVID-19, 
wymaga od UE jako podmiotu globalnego 
wdrożenia globalnej strategii mającej na 
celu zapobieganie występowaniu takich 
epizodów i coraz częstszych zaburzeń 
klimatu, takich jak ekstremalne zjawiska 
pogodowe, poprzez zajęcie się tymi 
kwestiami u podstaw i promowanie 
zintegrowanego podejścia wdrażającego 
cele zrównoważonego rozwoju; w związku 
z tym wzywa UE, w ramach mechanizmów 
finansowania Zielonego Ładu, do 
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zwiększenia inwestycji w politykę 
zarządzania ryzykiem, ochrony, 
łagodzenia i przystosowania;

Or. en

Poprawka 67
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że wszystkie 
inwestycje za pośrednictwem 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy powinny być zgodne z zasadą 
„nie szkodzić” i nie powinny osłabiać 
wysiłków podejmowanych na rzecz 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
gospodarki o zerowej emisji netto; wzywa 
Komisję do opublikowania, najpóźniej do 
końca bieżącego roku, wytycznych 
dotyczących odporności na zmianę 
klimatu w odniesieniu do wszystkich 
funduszy, które zostaną pozyskane w 
ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i przekazane za 
pośrednictwem programów UE;

Or. en

Poprawka 68
Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowania do dnia 30 czerwca 2021 r. 
krajowych strategii mających na celu 
stopniowe wycofywanie wsparcia dla 
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paliw kopalnych, w tym dotacji 
pośrednich, mechanizmu zdolności 
wytwórczych oraz oddzielenie rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego od 
dotacji dla paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 69
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że do celów określonych 
w ust. 3 co najmniej 50 % wszystkich 
planów odbudowy powinno być 
ukierunkowanych na działania 
zrównoważone pod względem 
środowiskowym i społecznym;

Or. en

Poprawka 70
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę, że zmieniony 
wniosek w sprawie kolejnych WRF i 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy przewiduje w przypadku kilku 
unijnych programów wypłatę zaliczek; 
ostrzega, że może to doprowadzić do luki 
w inwestycjach ekologicznych pod koniec 
kolejnego okresu WRF, a tym samym 
negatywnie wpłynąć na plan inwestycyjny 
na rzecz zrównoważonej Europy; 
podkreśla, że aby Unia osiągnęła cele na 
rok 2030 i ustanowiła podstawy przejścia 
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na neutralność klimatyczną do 2050 r., 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
ekologicznych inwestycji w całym okresie 
kolejnych WRF oraz w dekadzie 
prowadzącej do osiągnięcia celu 
pośredniego w 2030 r.;

Or. en

Poprawka 71
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji o stosowanie w 
odniesieniu do wsparcia udzielanego 
państwom trzecim w ramach odbudowy po 
pandemii COVID-19 takich samych zasad 
jak w przypadku planów odbudowy w UE;

Or. en

Poprawka 72
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji 
klimatycznej; wzywa Komisję, by 
zaproponowała „brązową” taksonomię i 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 73
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji 
klimatycznej; wzywa Komisję, by 
zaproponowała „brązową” taksonomię i 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

skreśla się

Or. it

Poprawka 74
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji 
klimatycznej; wzywa Komisję, by 
zaproponowała „brązową” taksonomię i 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 75
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były prawnie 
związane taksonomią UE dotyczącą 
zrównoważonej działalności, zasadą „nie 
czyń poważnych szkód” oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię opartą na art. 12 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje 
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 
2018/0178(COD)) i rozszerzone kryteria 
zrównoważonego rozwoju społecznego, w 
szczególności z uwzględnieniem 
europejskiego filaru praw socjalnych i 
wszystkich zobowiązań UE dotyczących 
praw człowieka; zwraca uwagę, że te 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego stanowią również integralną 
część zasady „nie czyń poważnych szkód”;

Or. en

Poprawka 76
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
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taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

rozporządzeniem w sprawie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju, wskaźnikami referencyjnymi 
dostosowanymi do porozumienia 
paryskiego i wskaźnikami referencyjnymi 
transformacji klimatycznej oraz zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”; wzywa 
Komisję, by zaproponowała „brązową” 
taksonomię, aby wskazać działania, które 
w znacznym stopniu szkodzą osiąganiu 
celów środowiskowych, a także 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego w celu określenia 
istotnego wkładu w spójność społeczną, 
oprócz obecnie obowiązujących 
minimalnych zabezpieczeń społecznych;

Or. en

Poprawka 77
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nie nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej;

Or. de

Poprawka 78
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by wszystkie inwestycje i 
finansowanie wspierane przez UE musiały 
być objęte taksonomią UE dotyczącą 
zrównoważonej działalności z 
całościowymi wskaźnikami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, oceną cyklu 
życia i zasadą „nie czyń poważnych 
szkód” oraz wskaźnikami referencyjnymi 
dostosowanymi do porozumienia 
paryskiego i wskaźnikami referencyjnymi 
transformacji klimatycznej; wzywa 
Komisję, by w unijnej systematyce 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju 
zaproponowała solidne podejście do 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 79
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego, Europejskiego 
Zielonego Ładu i porozumienia w 
dziedzinie różnorodności biologicznej 
zawartego w następstwie 15. Konferencji 
Stron (COP15) Konwencji o 
różnorodności biologicznej (CBD), a także 
wskaźnikami referencyjnymi transformacji 
klimatycznej i ekologicznej; wzywa 
Komisję, by zaproponowała „brązową” 
taksonomię i rozszerzone kryteria 
zrównoważonego rozwoju społecznego;
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Or. es

Poprawka 80
Radan Kanev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej 
oraz aby mogły być uzależnione od 
zdolności państwa członkowskiego do 
efektywnego wykorzystania tych środków 
finansowych; wzywa Komisję, by 
zaproponowała „brązową” taksonomię i 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

Or. en

Poprawka 81
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię zgodnie z 
zaleceniami Europejskiego Banku 
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społecznego; Centralnego i sieci banków centralnych i 
organów nadzoru na rzecz zazieleniania 
systemu finansowego;

Or. en

Poprawka 82
Edina Tóth, András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej;

Or. en

Poprawka 83
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
nalega na terminowe przyjęcie „brązowej” 
taksonomii i rozszerzonych kryteriów 
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kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

zrównoważonego rozwoju społecznego w 
ramach unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 84
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

4. nalega, by duża część inwestycji 
wspieranych przez UE była objęta jasną i 
przewidywalną taksonomią UE dotyczącą 
zrównoważonej działalności oraz 
wskaźnikami referencyjnymi 
dostosowanymi do porozumienia 
paryskiego i wskaźnikami referencyjnymi 
transformacji klimatycznej, aby uniknąć 
wprowadzających w błąd twierdzeń firm 
dotyczących ekologiczności;

Or. en

Poprawka 85
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Nils Torvalds

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 

4. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte 
taksonomią UE dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji klimatycznej; 
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wzywa Komisję, by zaproponowała 
„brązową” taksonomię i rozszerzone 
kryteria zrównoważonego rozwoju 
społecznego;

wzywa Komisję, by zaproponowała 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

Or. en

Poprawka 86
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. nalega, by inwestycje wspierane 
przez UE nie przyczyniały się do budowy, 
wydłużenia okresu eksploatacji lub 
budowy elektrowni jądrowych ani do 
gospodarowania odpadami jądrowymi lub 
ich składowania, ani do żadnej innej 
formy działalności związanej z energią 
jądrową;

Or. en

Poprawka 87
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju Komisja musi przyjąć do końca 
2020 r. akt delegowany zawierający 
techniczne kryteria przeglądu działań, 
które w istotny sposób przyczyniają się do 
łagodzenia zmiany klimatu lub 
przystosowania się do niej;

Or. en
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Poprawka 88
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina art. 26 ust. 2 wniosku 
2018/0178 (COD), który zobowiązuje 
Komisję do oceny wdrożenia „brązowej” 
systematyki do dnia 31 grudnia 2021 r.;

Or. en

Poprawka 89
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do przyjęcia do 
dnia 21 czerwca 2021 r. zaktualizowanej 
metodyki w celu monitorowania i 
zgłaszania tendencji w przepływach 
kapitału w stronę zrównoważonych 
inwestycji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/   w sprawie unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju 
[rozporządzenie w sprawie systematyki];

Or. en

Poprawka 90
Petros Kokkalis
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że w ramach planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy należy wyraźnie wykluczyć 
wsparcie dla działań związanych z 
poszukiwaniem, wydobyciem, 
składowaniem i przetwarzaniem węgla i 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 91
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

skreśla się

Or. it

Poprawka 92
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 

5. nalega, by żaden projekt, który jest 
niezgodny z unijnymi celami 
klimatycznymi i środowiskowymi, w 
szczególności z celem ograniczenia 



PE650.680v01-00 56/101 AM\1204530PL.docx

PL

klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej, nie kwalifikował się do 
programu InvestEU; przyjmuje w związku 
z tym do wiadomości wniosek dotyczący 
nowego załącznika wyszczególniającego 
działania wyraźnie wyłączone z takiego 
wsparcia; ubolewa jednak, że 
proponowany wykaz nadal pozwala na 
finansowanie gazu ziemnego, co stoi w 
jawnej sprzeczności z unijnymi 
zobowiązaniami w ramach porozumienia 
paryskiego; przypomina postulat 
Parlamentu Europejskiego, by co najmniej 
40 % ogółu inwestycji w ramach Programu 
InvestEU przyczyniało się do realizacji 
celów klimatycznych; z zadowoleniem 
przyjmuje proponowany zwiększony cel 
wydatkowania co najmniej 60 % 
inwestycji w ramach segmentu 
zrównoważonej infrastruktury na 
osiągnięcie unijnych celów klimatycznych 
i środowiskowych; jest przekonany, że 
można zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

Or. en

Poprawka 93
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie budżetu 
Programu InvestEU oraz podwojenie puli 
środków finansowych na segment 
zrównoważonej infrastruktury w ramach 
tego programu; podkreśla rolę InvestEU 
we wdrażaniu i funkcjonowaniu planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy i uważa, że powinien on być 
centralnym elementem zielonej, 
sprawiedliwej i odpornej odbudowy Unii; 



AM\1204530PL.docx 57/101 PE650.680v01-00

PL

podkreśla, że InvestEU będzie jednym z 
najważniejszych instrumentów 
finansowania inwestycji, które przyspieszą 
zieloną transformację; podkreśla postulat 
Parlamentu Europejskiego, by co najmniej 
40 % inwestycji w ramach Programu 
InvestEU przyczyniało się do realizacji 
celów klimatycznych i środowiskowych; 
jest przekonany, że można zlikwidować 
lukę w zielonym finansowaniu;

Or. en

Poprawka 94
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych, przy czym wszystkie 
inwestycje powinny być zgodne z 
porozumieniem paryskim, unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju oraz zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu, przypomina jednak, że są 
już dostępne wystarczające publiczne i 
prywatne środki finansowe, jeśli zostaną 
one odpowiednio przekierowane z działań 
szkodliwych na zrównoważone; podkreśla 
znaczenie zapewnienia lokalnego 
wsparcia technicznego dla promotorów 
projektów i innowacji oraz rolę „szkółek 
projektów” pomagających w osiąganiu 
dojrzałości projektów pozwalającej na 
uzyskanie finansowania;

Or. en
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Poprawka 95
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; ubolewa, że tylko 2 % 
budżetu klimatycznego jest przeznaczone 
na inwestycje w rozwiązania oparte na 
przyrodzie, mimo że ochrona ekosystemów 
i ekspansja pochłaniaczy dwutlenku węgla 
odpowiada w 37 % za łagodzenie zmiany 
klimatu do roku 20301a; apeluje zatem o 
zwiększenie inwestycji w rozwiązania 
oparte na przyrodzie w ramach budżetu 
klimatycznego; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

_________________
1a IPBES (2019): Summary for 
policymakers of the global assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services [Przeznaczone 
dla podmiotów kształtujących politykę 
podsumowanie sprawozdania z globalnej 
oceny w zakresie różnorodności 
biologicznej i funkcjonowania 
ekosystemów przeprowadzonej przez 
Międzyrządową Platformę Naukowo-
Polityczną w sprawie Różnorodności 
Biologicznej i Funkcjonowania 
Ekosystemów], 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7
_10_add.1_en_1.pdf

Or. es

Poprawka 96
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Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu, jeżeli inicjatywa prywatna 
przetrwa kryzys związany z COVID-19 i 
odzyska zdolność do towarzyszenia 
inicjatywie publicznej w podejmowaniu 
wyzwania dotyczącego finansowania 
zielonej transformacji;

Or. es

Poprawka 97
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by skrupulatnie sprawdzić 
i w razie potrzeby dostosować skuteczność 
Programu InvestEU;

Or. de

Poprawka 98
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych i środowiskowych; jest 
przekonany, że można zlikwidować lukę w 
zielonym finansowaniu, jednak wymaga to 
zwiększenia zrównoważonych inwestycji 
prywatnych;

Or. en

Poprawka 99
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych i środowiskowych oraz 
celów dotyczących różnorodności 
biologicznej; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

Or. en

Poprawka 100
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
by co najmniej 50 % inwestycji w ramach 
Programu InvestEU przyczyniało się do 
realizacji celów klimatycznych, 
środowiskowych i społecznych; jest 
przekonany, że można zlikwidować lukę w 
zielonym finansowaniu;

Or. en

Poprawka 101
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

5. powtarza postulat Parlamentu 
Europejskiego, by co najmniej 40 % 
inwestycji w ramach Programu InvestEU 
przyczyniało się do realizacji celów 
klimatycznych; jest przekonany, że można 
zlikwidować lukę w zielonym 
finansowaniu;

Or. en

Poprawka 102
Maria Spyraki

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla ważną rolę 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego we 
wdrażaniu planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy i zwraca uwagę 
na zobowiązanie banku do dostosowania 
wszystkich jego działań finansowych do 
zasad i celów porozumienia paryskiego do 
końca 2020 r.; dostrzega ambicję EBI 
przekształcenia się w bank klimatyczny i 
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stopniowego zwiększania udziału środków 
finansowych przeznaczonych na działania 
na rzecz klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego tak, aby do 2025 r. udział 
ten osiągnął 50 % jego operacji;

Or. en

Poprawka 103
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla kluczowe znaczenie 
poprawy efektywności energetycznej 
budynków dla umożliwienia przejścia do 
społeczeństwa neutralnego pod względem 
emisji dwutlenku węgla; zwraca uwagę, że 
potrzebne są znaczne inwestycje w 
renowację energochłonnych budynków w 
celu poprawy ich charakterystyki 
energetycznej, a tym samym 
zminimalizowania ich wpływu na klimat i 
środowisko; podkreśla w związku z tym, że 
plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy powinien 
zmobilizować inwestycje niezbędne do 
przeprowadzenia masowej fali remontów;

Or. en

Poprawka 104
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że należy wykluczyć 
wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę w 
przypadku projektów, które z dużym 
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prawdopodobieństwem spowodują 
uzależnienie od węgla;

Or. en

Poprawka 105
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie środków 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji; podkreśla, że w ramach 
planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy mechanizm 
sprawiedliwej transformacji będzie 
nadawał tempo dążeniom Unii do 
wykorzystania gospodarczych i 
społecznych możliwości stwarzanych przez 
przejście na neutralność klimatyczną w 
energochłonnych regionach i sektorach 
UE;

Or. en

Poprawka 106
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji;

skreśla się

Or. de
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Poprawka 107
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 108
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji;

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by środki uzyskiwane ze wszelkich 
przyszłych obligacji emitowanych na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspieranych z 
budżetu UE były przeznaczane – bez 
nakładania warunków 
makroekonomicznych – dla państw 
członkowskich, których gospodarki 
najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii 
COVID-19, pod warunkiem że państwa 
członkowskie będące płatnikami netto do 
budżetu unijnego nie mają ujemnego 
salda wpłat i wypłat;

Or. it

Poprawka 109
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
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Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji;

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji, i 
podkreśla zasadniczą rolę sektora 
prywatnego w przyszłym finansowaniu 
zielonej transformacji1a;

_________________
1a Komisja Europejska (2020 r.), 
„Usability guide for the EU green bond 
standard” [Przewodnik stosowania 
unijnej normy dotyczącej zielonych 
obligacji], s. 3, pobrano ze strony: 
https://ec.europa.eu/info/files/200309-
sustainable-finance-teg-green-bond-
standard-usability-guide_en (26.5.2020 
r.).

Or. en

Poprawka 110
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji;

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wszelkie przyszłe obligacje na rzecz 
ożywienia gospodarczego wspierane przez 
UE były emitowane zgodnie z unijną 
normą dotyczącą zielonych obligacji, 
unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju i zasadą „nie 
czyń poważnych szkód”;

Or. en
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Poprawka 111
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia do końca 2024 r. oceny 
wydatków klimatycznych i 
środowiskowych dokonanych za 
pośrednictwem Next Generation EU i w 
ramach unijnych WRF, aby 
zidentyfikować potencjalne luki w 
zielonym finansowaniu, oraz do 
zaproponowania odpowiednio 
zmienionych WRF w celu zapewnienia 
dostępnych środków na działania Unii w 
dziedzinie klimatu i środowiska, zgodnie 
ze zwiększonymi ambicjami unijnych 
celów dotyczących klimatu, energii i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 112
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. sugeruje, że konieczne jest 
wzmożenie monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny wydatków 
związanych z klimatem i środowiskiem, 
aby zapewnić wypełnianie przez UE jej 
zobowiązań; wzywa do wprowadzenia 
ulepszeń na wszystkich etapach cyklu 
budżetowego UE w celu określenia 
postępów w uwzględnianiu kwestii 
klimatu;
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Or. en

Poprawka 113
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca się do Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego o regularne 
kontrolowanie realizacji określonego 
przez Komisję celu dotyczącego wydatków 
na klimat w następnym okresie WRF;

Or. en

Poprawka 114
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora 
publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych;

skreśla się

Or. de

Poprawka 115
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora 
publicznego oraz rozporządzenie w 

skreśla się
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sprawie zielonych zamówień publicznych;

Or. fr

Poprawka 116
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora publicznego 
oraz rozporządzenie w sprawie zielonych 
zamówień publicznych;

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora publicznego 
oraz rozporządzenie w sprawie zielonych 
zamówień publicznych; wzywa w związku 
z tym Komisję do ujawnienia, jaka część 
wydatków Unii jest zgodna z kategoriami 
systematyki określonymi w rozporządzeniu 
(UE) 2020/... [rozporządzenie w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju], oraz do 
przyjęcia zaktualizowanej metodyki 
monitorowania i raportowania tendencji 
w przepływach kapitału na zrównoważone 
inwestowanie zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/… w sprawie systematyki 
[rozporządzenie w sprawie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju];

Or. en

Poprawka 117
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by 
zaproponowała unijną taksonomię dla 
sektora publicznego oraz rozporządzenie w 

7. wzywa Komisję, by wykorzystała 
unijną taksonomię dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju do 
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sprawie zielonych zamówień publicznych; monitorowania wydatków na klimat i 
środowisko we wszystkich publicznych 
funduszach UE, w tym w nowych WRF, 
InvestEU i Next Generation EU dla 
sektora publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych i zrównoważonych 
zamówień publicznych, aby wzmocnić 
system monitorowania klimatu i 
środowiska w celu lepszej obserwacji 
osiągania postępów; podkreśla, że kryteria 
udzielania zamówień publicznych muszą 
dotyczyć nie tylko zrównoważenia 
środowiskowego, ale także praw człowieka 
i praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 118
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora publicznego 
oraz rozporządzenie w sprawie zielonych 
zamówień publicznych;

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora publicznego 
oraz rozporządzenie w sprawie zielonych 
zamówień publicznych, a także by 
opracowała zintegrowane standardy 
sprawozdawczości i rachunkowości 
przedsiębiorstw w celu włączenia 
wskaźników zrównoważonego rozwoju i 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju, jak równie 
odpowiedni mechanizm weryfikacji i 
audytu;

Or. en

Poprawka 119
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by 
zaproponowała unijną taksonomię dla 
sektora publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych;

7. wzywa Komisję, by wykorzystała 
unijną taksonomię do monitorowania 
wydatków na klimat i środowisko we 
wszystkich unijnych instrumentach 
finansowania publicznego i dla sektora 
publicznego; wzywa również Komisję, by 
zaproponowała rozporządzenie w sprawie 
zielonych zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 120
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora 
publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych;

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
wniosek w sprawie rozszerzenia 
stosowania unijnej systematyki na sektor 
publiczny oraz prawnie wiążące kryteria 
zielonych zamówień publicznych dla 
państw członkowskich w celu 
zminimalizowania ich śladu 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 121
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora 
publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych;

7. zwraca uwagę na możliwości 
uwzględnienia aspektów środowiskowych 
w ramach obecnej dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych i innych przepisów 
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sektorowych, takich jak dyrektywa w 
sprawie ekologicznie czystych pojazdów;

Or. en

Poprawka 122
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by zaproponowała 
unijną taksonomię dla sektora 
publicznego oraz rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych;

7. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania zielonych zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 123
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, by 
zaproponowała unijną taksonomię dla 
sektora publicznego oraz rozporządzenie 
w sprawie zielonych zamówień 
publicznych;

7. wzywa Komisję, by przedstawiła 
wnioski ustawodawcze dotyczące 
usprawnienia i uproszczenia przepisów 
UE w sprawie zamówień publicznych;

Or. it

Poprawka 124
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do przedstawienia 
do 2025 r. wniosku ustawodawczego 
zakazującego bankom, firmom 
ubezpieczeniowym i prywatnym 
inwestorom (np. firmom zarządzającym 
inwestycjami i aktywami) działającym w 
UE inwestowania w działania lub sektory, 
które wyrządzają znaczne szkody ludziom 
lub planecie, lub ich finansowania, 
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 17 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych;

Or. en

Poprawka 125
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
ogólnoeuropejskiego rejestru służącego 
przejrzystości podatkowej, w którym 
będzie można sprawdzić, czy 
przedsiębiorstwa zapłaciły swoje 
zobowiązania podatkowe i z tytułu 
ubezpieczeń społecznych w państwach 
członkowskich UE oraz czy uczestniczyły 
w agresywnym planowaniu podatkowym; 
przedsiębiorstwa niespełniające tych 
wymogów nie powinny kwalifikować się 
do finansowania ze strony UE lub państw 
członkowskich, nie powinny otrzymywać 
środków finansowych na odbudowę ani 
uczestniczyć w zamówieniach publicznych 
na obszarze UE;
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Or. en

Poprawka 126
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję, by wykorzystała 
unijną systematykę dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju do 
ukierunkowania i monitorowania 
wydatków na klimat i środowisko we 
wszystkich publicznych funduszach UE, w 
tym w nowych WRF, Next Generation 
EU, w tym instrumencie wsparcia 
wypłacalności, InvestEU i funduszu 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, a także 
funduszach EBI, aby wzmocnić system 
monitorowania klimatu i środowiska w 
celu lepszej obserwacji osiągania 
postępów;

Or. en

Poprawka 127
Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje do Komisji o zapewnienie 
dostępności, wydajności i spójności 
poszczególnych istniejących instrumentów 
finansowania zielonej transformacji;

Or. es
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Poprawka 128
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do rozszerzenia 
obowiązkowych wymogów w zakresie 
przejrzystości na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych na wszystkich 
uczestników rynku finansowego i szersze 
spektrum produktów finansowych;

Or. en

Poprawka 129
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych; zwraca uwagę, że 
pomoc państwa powinna być udzielana 
pod pewnymi warunkami i z 
poszanowaniem zasady „nie czyń 
poważnych szkód”; podkreśla, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na państwa 
członkowskie jako główne podmioty 
wnoszące wkład w zasoby Zielonego Ładu 
i na kryteria dotyczące zrównoważonych 
inwestycji, których muszą one 
przestrzegać; podkreśla, że kryteria te 
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powinny opierać się na unijnej 
systematyce dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 130
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby zobowiązać 
przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie w 
sektorach wysokoemisyjnych do 
ustanowienia i opublikowania planu 
przejścia na gospodarkę zeroemisyjną 
przewidującego określony w czasie cel 
klimatyczny oparty na podstawach 
naukowych, aby dostosować się do 
Zielonego Ładu i zreformować europejski 
semestr z myślą o szerszym uwzględnieniu 
celów zrównoważonego rozwoju i 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
zauważa, że wszelkie zmiany zasad 
pomocy państwa powinny być starannie 
zaprojektowane, tak aby zapobiec 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym i zapewnić tym samym 
równe warunki działania dla państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 131
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka
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8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu zasad pomocy państwa, w tym 
tymczasowych ram prawnych 
wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys 
związany z COVID-19, aby 
zagwarantować spójność wsparcia z 
unijnymi celami klimatycznymi i 
środowiskowymi, w szczególności z celem 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5°C w porównaniu z 
poziomem sprzed epoki przemysłowej; 
apeluje, by zasadniczo zreformować 
europejski semestr z myślą o umieszczeniu 
w centrum uwagi zrównoważonego 
rozwoju i dobrostanu wszystkich w 
obrębie planety, a także o realizacji 
porozumienia paryskiego, celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 132
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby ustanowić 
wspólne minimalne standardy w celu 
określenia wymogu, by przedsiębiorstwa 
otrzymujące pomoc finansową 
przestrzegały zasady neutralności 
klimatycznej oraz by zobowiązać duże 
przedsiębiorstwa w sektorach 
wysokoemisyjnych ubiegające się o 
wsparcie do ustanowienia i opublikowania 
planu transformacji w celu dostosowania 
ich działalności do porozumienia 
paryskiego i Zielonego Ładu; podkreśla, 
że konieczne jest by zreformować 
europejski semestr z myślą o szerszym 
uwzględnieniu celów zrównoważonego 
rozwoju i Europejskiego filaru praw 
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socjalnych;

Or. en

Poprawka 133
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu;

Or. es

Poprawka 134
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji, by ponownie 
przeanalizowała cały tzw. Europejski 
Zielony Ład i odpowiednio odstąpiła od 
przeglądu zasad pomocy państwa;

Or. de

Poprawka 135
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
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Nils Torvalds, Ulrike Müller, Martin Hojsík

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
większe wsparcie publiczne dla Zielonego 
Ładu, przy jednoczesnym zapewnieniu, by 
konkurencja i optymalne funkcjonowanie 
jednolitego rynku nie były zagrożone, i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych

Or. en

Poprawka 136
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu, w 
tym wsparcie dla unijnej strategii „od pola 
do stołu” oraz strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej 2030, i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Or. pt

Poprawka 137
Marco Dreosto

Projekt opinii
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Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu, i o 
uchylenie europejskiego semestru;

Or. it

Poprawka 138
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju, zobowiązań w 
dziedzinie różnorodności biologicznej i 
klimatu oraz Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

Or. es

Poprawka 139
Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa i zasad dotyczących 
konkurencji, aby ułatwić inwestowanie w 
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zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

zieloną transformację i zreformować 
europejski semestr z myślą o szerszym 
uwzględnieniu celów zrównoważonego 
rozwoju i Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

Or. es

Poprawka 140
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Lídia Pereira

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do Komisji o przegląd 
zasad pomocy państwa, aby umożliwić 
wsparcie publiczne dla Zielonego Ładu i 
zreformować europejski semestr z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

8. odnotowuje zamiar dokonania 
przez Komisję przeglądu zasad pomocy 
państwa, aby umożliwić wsparcie 
publiczne dla Zielonego Ładu; apeluje do 
Komisji o zapewnienie integralności 
rynku wewnętrznego i równych warunków 
działania we wszelkich przyszłych 
przeglądach;

Or. en

Poprawka 141
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję, aby zwróciła się 
do beneficjentów swoich instrumentów 
finansowych w sektorach 
wysokoemisyjnych, w tym projektów 
wspieranych przez Europejski Bank 
Inwestycyjny, o przeprowadzenie testu 
warunków skrajnych w zakresie 
przystosowania do zmiany klimatu; 
zwraca uwagę, że jeżeli beneficjent nie 
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przejdzie pomyślnie testu warunków 
skrajnych w zakresie przystosowania do 
zmiany klimatu, nie powinien 
kwalifikować się do unijnego instrumentu 
finansowego; podkreśla, że Komisja 
powinna zapewnić beneficjentom 
wytyczne, w oparciu o Strategię UE w 
zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz dane Europejskiej Agencji 
Środowiska, dotyczące sposobu 
dostosowania projektu inwestycyjnego do 
wymogów przystosowania do zmiany 
klimatu; podkreśla konieczność 
odpowiedniego stosowania w takich 
wytycznych kryteriów ustanowionych w 
[rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje];

Or. en

Poprawka 142
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do uzależnienia wsparcia 
dla przedsiębiorstw od publikacji 
sektorowych harmonogramów przejścia 
na gospodarkę zeroemisyjną 
przewidujących określony w czasie cel 
klimatyczny oparty na podstawach 
naukowych (w szczególności w 
odniesieniu do sektorów 
wysokoemisyjnych); wzywa Komisję do 
przedstawienia wytycznych 
wyjaśniających, w jaki sposób 
zrównoważona unijna systematyka 
dotycząca zrównoważonego rozwoju może 
wspierać osiąganie tych celów;

Or. en
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Poprawka 143
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Edina Tóth, Maria Spyraki, Lídia Pereira, Esther de 
Lange

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. odnotowuje wnioski dotyczące 
reformy europejskiego semestru z myślą o 
szerszym uwzględnieniu celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
filaru praw socjalnych; dostrzega, że 
europejski semestr powinien 
koncentrować się na należytej polityce 
budżetowej i reformach strukturalnych na 
rzecz konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 144
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej w celu 
zagwarantowania, by wszystkie odnośne 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach o wysokiej emisji dwutlenku 
węgla raportowały i publikowały swoje 
cele ograniczenia emisji z zamierzeniem 
dostosowania ich do porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 145
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Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że względy i zagrożenia 
środowiskowe mogą być ujęte w rocznych 
budżetach państw członkowskich i 
planach średniookresowych poprzez 
porównywanie praktyk ekologicznego 
planowania budżetu;

Or. en

Poprawka 146
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję, aby zatwierdzając 
wniosek państwa członkowskiego 
dotyczący pomocy państwa, zgodnie z art. 
108 TFUE, włączyła do swojej decyzji 
wymogi, zgodnie z którymi beneficjenci 
powinni wykazać zgodność swojego 
modelu biznesowego i działalności z 
celami określonymi w art. 2 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie);

Or. en

Poprawka 147
Sylvia Limmer

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

skreśla się

Or. de

Poprawka 148
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

skreśla się

Or. es

Poprawka 149
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 150
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 151
Ulrike Müller, Nils Torvalds

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 152
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. wzywa Komisję do rozszerzenia 
procesu europejskiego semestru przez 
uzupełnienie obecnego podejścia, 
opartego na dyscyplinie budżetowej i 
fiskalnej, o dyscyplinę klimatyczną i 
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środowiskową, bez negatywnego wpływu 
na europejski semestr; wzywa w związku z 
tym Komisję do opracowania nowego 
wskaźnika klimatycznego, 
odpowiadającego wskaźnikom 
gospodarczym, na potrzeby oceny 
rozbieżności między strukturą budżetów 
państw członkowskich a postępami w 
realizacji scenariusza dla każdego z 
budżetów krajowych wynikającego z 
porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
wskaźnik ten powinien dostarczyć 
państwom członkowskim informacji na 
temat parametrów temperatury zgodnie z 
porozumieniem paryskim, a tym samym 
umożliwić przedstawienie w ramach 
europejskiego semestru zaleceń 
dotyczących zmniejszenia ich długu 
klimatycznego;

Or. en

Poprawka 153
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. podkreśla potrzebę likwidacji 
barier dla inwestycji publicznych 
sprzyjających przejściu na gospodarkę o 
zerowej emisji netto; przypomina o swoim 
poparciu dla kwalifikowanego 
traktowania inwestycji publicznych 
zgodnych z zasadami unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju; 
domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

Or. en
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Poprawka 154
César Luena

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej, w tym 
rozwiązania oparte na przyrodzie, oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

Or. es

Poprawka 155
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
publiczne niezbędne do ożywienia 
gospodarczego po kryzysie związanym z 
COVID-19, w tym te dotyczące wdrażania 
polityki środowiskowej i klimatycznej, 
były wyłączone z paktu stabilności i 
wzrostu.

Or. it

Poprawka 156
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
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przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 157
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu na 
okres 10 lat;

Or. en

Poprawka 158
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. domaga się, by wszelkie inwestycje 
niezbędne do łagodzenia zmiany klimatu, 
przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji były 
wyłączone z paktu stabilności i wzrostu.

9. wzywa do dokonania inwestycji 
niezbędnych do łagodzenia zmiany 
klimatu, przystosowania się do niej oraz 
sprawiedliwej transformacji oraz aby były 
one wyłączone z paktu stabilności i 
wzrostu.

Or. fr

Poprawka 159
Alexander Bernhuber
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Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. domaga się utworzenia 
specjalnego funduszu przeznaczonego na 
wspieranie integracji projektów 
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych, jak również wykorzystania 
odnawialnych materiałów budowlanych 
(np. budownictwo drewniane, odnawialne 
materiały izolacyjne); fundusz ten musi 
być zasilany z wykorzystywania energii z 
paliw kopalnych; na każdą kWh energii z 
paliw kopalnych wprowadzonej na rynek 
europejski należy wykazać dostarczenie 
równoważnej ilości (1 kWh) energii ze 
źródeł odnawialnych; można tego 
dokonać przez wpłaty na ten fundusz w 
celu wsparcia przechodzenia na 
biogospodarkę;

Or. en

Poprawka 160
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do znacznego 
zwiększenia środków na pomoc 
techniczną w Europejskim Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) oraz w 
innych odpowiednich funduszach, aby 
zapewnić wymiar pomocy technicznej 
sięgający 1 % całkowitej kwoty, która ma 
zostać wydana; apeluje do Komisji o 
skoncentrowanie pomocy technicznej na 
projektach i sektorach o najwyższej 
środowiskowej i społecznej wartości 
dodanej i wartości dodanej pod względem 
odporności, w szczególności na 
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rozwiązaniach opartych na przyrodzie, 
które mogą łącznie przynieść korzyści 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu i 
przystosowaniem się do niej oraz 
różnorodnością biologiczną.

Or. en

Poprawka 161
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa, że przyszła odnowiona 
unijna strategia zrównoważonego 
finansowania stanowi wielką szansę na 
przyspieszenie przejścia w kierunku 
bardziej zrównoważonych inwestycji 
detalicznych; wzywa zatem Komisję do 
zaproponowania niezbędnych środków 
ustawodawczych w celu zachęcenia 
obywateli do inwestowania w 
zrównoważone finansowanie, w oparciu o 
kryteria ustanowione w [rozporządzeniu w 
sprawie ustanowienia ram wspierania 
zrównoważonych inwestycji];

Or. en

Poprawka 162
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia kompleksowego zestawu 
środków ustawodawczych mających na 
celu znaczne ograniczenie globalnego 
śladu ekologicznego sektora prywatnego, 
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obejmującego m.in. obowiązkowe 
ujawnianie przez przedsiębiorstwa 
informacji dotyczących klimatu i 
środowiska, poprzez ambitną reformę 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej;

Or. en

Poprawka 163
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. apeluje o wzmocnienie roli 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
w finansowaniu transformacji; podkreśla, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
kryteria weryfikacji pod kątem aspektów 
klimatycznych, środowiskowych i 
społecznych, które regulują 
zrównoważone inwestycje EBI i EFI w 
oparciu o zasadę „nie czyń poważnych 
szkód”;

Or. en

Poprawka 164
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. sprzeciwia się wprowadzeniu 
nowych zasobów własnych UE, które 
ostatecznie spowoduje zwiększenie 
obciążenia podatkowego obywateli i 
przedsiębiorstw oraz zmniejszenie 
demokratycznej kontroli nad polityką 
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gospodarczą i budżetową;

Or. it

Poprawka 165
Billy Kelleher
w imieniu grupy Renew Europe
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do współpracy z 
inwestorami z sektora prywatnego, w razie 
potrzeby przy zastosowaniu odpowiednich 
zachęt, aby zmaksymalizować ich 
inwestycje w zieloną transformację.

Or. en

Poprawka 166
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Lídia Pereira, Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie przyspieszenia 
wzrostu gospodarczego dla ułatwienia 
niezbędnych inwestycji w celu 
transformacji gospodarki;

Or. en

Poprawka 167
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że mandat EBC obejmuje 
wspieranie zrównoważonego rozwoju; 
wzywa zatem EBC do przyspieszenia 
przeglądu strategii polityki pieniężnej w 
celu jak najszybszego wstrzymania 
finansowania działalności gospodarczej 
powodującej znaczne szkody dla osiągania 
celów środowiskowych lub społecznych; 
wzywa EBC do kontynuowania 
corocznych testów warunków skrajnych w 
zakresie przystosowania do zmiany 
klimatu w nadzorowanych przez siebie 
instytucjach finansowych; apeluje do 
EBC o ocenę sposobów włączenia 
kryteriów zrównoważonego rozwoju do 
ram dotyczących zabezpieczeń, zakupów 
aktywów i warunkowych operacji 
refinansujących, a jednocześnie analizę 
możliwości ukierunkowania pożyczek na 
inwestycje związane z transformacją 
energetyczną, by odbudować 
zrównoważoną gospodarkę w okresie po 
COVID-19; wzywa EBC do wykorzystania 
do tych działań w stosownych 
przypadkach unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 168
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa do zastąpienia unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
mechanizmem dostosowawczym na 
granicach dotyczącym emisji dwutlenku 
węgla zgodnym z normami Światowej 
Organizacji Handlu i opierającym się na 
śladzie węglowym przywożonych towarów, 
przy uwzględnieniu emisji bezpośrednich, 
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emisji pochodzących z wytwarzania 
energii elektrycznej i emisji wynikających 
z wykorzystania surowców; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
wsparcie tego środka handlowego 
odpowiednimi zachętami do repatriacji 
produkcji z państw trzecich;

Or. it

Poprawka 169
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje nową 
politykę kredytowania energetyki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
wzywa tę instytucję do opracowania w 
ramach założeń strategicznych 
dotyczących zaangażowania EBI w 
finansowanie transformacji klimatycznej 
na lata 2021–2025 jasnej i przejrzystej 
metodyki wykorzystującej unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju w celu zagwarantowania, by 
wszystkie finansowane projekty były 
dostosowane do celów porozumienia 
paryskiego związanych z temperaturą, 
spójne z przejściem na gospodarkę 
neutralną dla klimatu i zasadą „nie czyń 
poważnych szkód” dla różnorodności 
biologicznej i ekosystemów.

Or. en

Poprawka 170
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa EBC do przyspieszenia 
przeglądu strategii polityki pieniężnej w 
celu jak najszybszego wstrzymania 
finansowania działalności gospodarczej 
powodującej poważne szkody dla 
osiągania celów środowiskowych lub 
społecznych; wzywa EBC do 
kontynuowania corocznych testów 
warunków skrajnych w zakresie 
przystosowania do zmiany klimatu w 
nadzorowanych przez siebie instytucjach 
finansowych; wzywa EBC do 
wykorzystania do tych działań w 
stosownych przypadkach unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju, zgodnie z jego zobowiązaniem;

Or. en

Poprawka 171
Petros Kokkalis

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) mające na celu zmianę jego polityki 
kredytowania energetyki i przeznaczanie 
50 % jego operacji na działania w 
dziedzinie klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego; oczekuje, że pozostałe 50 
% jego portfela będzie zgodne z zasadą 
„nie szkodzić”;

Or. en

Poprawka 172
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira
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Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję do ułatwienia 
wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi dotyczących 
roli inwestycji publicznych w osiąganiu 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 173
Pär Holmgren

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa europejskie urzędy nadzoru 
oraz właściwe organy krajowe do 
sprawnego przeprowadzania corocznych 
testów warunków skrajnych w zakresie 
przystosowania do zmiany klimatu w 
nadzorowanych przez siebie instytucjach 
finansowych, zgodnie z trwającymi 
obecnie dyskusjami w szczególności w 
ramach sieci banków centralnych i 
organów nadzorczych na rzecz 
zazielenienia systemu finansowego 
(NGFS) w celu zrozumienia, gdzie i w 
jakim stopniu ryzyko finansowe związane 
z klimatem występuje w portfelach 
odpowiednich instytucji finansowych UE;

Or. en

Poprawka 174
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9c. uważa, że mandat EBC obejmuje 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
promowanie zrównoważonego rozwoju; w 
związku z tym wzywa EBC do 
przeprowadzenia przeglądu strategii 
polityki pieniężnej w celu dostosowania 
swoich ram dotyczących zabezpieczeń do 
porozumienia paryskiego oraz do 
corocznego ujawniania poziomu 
dostosowania do porozumienia 
paryskiego, przy jednoczesnym 
wyznaczeniu jasnego planu działania 
zawierającego cele, z odpowiednim 
wykorzystaniem w stosownych 
przypadkach unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do tych działań;

Or. en

Poprawka 175
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa Komisję do oceny 
ewentualnych nowych środków 
finansowych na transformację, 
zrównoważonych zarówno pod względem 
środowiskowym, jak i społecznym, w 
szczególności w dziedzinie opodatkowania 
(np. ogólnounijny podatek od korzyści dla 
przedsiębiorstw, unijny podatek od 
majątku, mechanizm dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, podatek od tworzyw sztucznych), 
oraz do rozpoczęcia reformy przepisów 
podatkowych UE w celu ułatwienia 
inwestycji publicznych w dekarbonizację 
gospodarki;

Or. en
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Poprawka 176
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. ostrzega Komisję przed 
wykorzystywaniem technik inżynierii 
finansowej i mnożników o wątpliwej 
użyteczności do ogłaszania ambitnych 
liczb, które jednak nie odzwierciedlają 
rzeczywistej wielkości budżetu;

Or. it

Poprawka 177
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. uważa, że przygotowywana 
odnowiona unijna strategia 
zrównoważonego finansowania, która ma 
zostać opublikowana do czwartego 
kwartału 2020 r., stanowi wielką szansę 
na przyspieszenie przejścia w kierunku 
bardziej odpornego i zrównoważonego 
finansowania; w związku z tym wzywa 
Komisję do jej wykorzystania i 
przedstawienia na jej podstawie wniosków 
ustawodawczych dotyczących 
znormalizowanej sprawozdawczości 
korporacyjnej w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz należytej 
staranności przedsiębiorstw w zakresie 
środowiska i praw człowieka; wzywa 
Komisję do dokonania przeglądu 
odpowiednich przepisów finansowych w 
celu lepszego uwzględnienia ryzyka, 
czynników i preferencji finansowych 
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związanych ze zrównoważonym rozwojem;

Or. en

Poprawka 178
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. wzywa europejskie urzędy nadzoru 
oraz właściwe organy krajowe do 
opracowania corocznych testów 
warunków skrajnych w zakresie klimatu w 
nadzorowanych przez siebie instytucjach 
finansowych, omawianych obecnie w 
szczególności w ramach sieci banków 
centralnych i organów nadzorczych na 
rzecz zazielenienia systemu finansowego, 
w celu zrozumienia, gdzie i w jakim 
stopniu ryzyko finansowe związane z 
klimatem występuje w portfelach 
odpowiednich instytucji finansowych UE;

Or. en

Poprawka 179
Marco Dreosto

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. 10. zauważa, że przy wykonywaniu 
obowiązków przez BlackRock, nowego 
konsultanta Komisji ds. zrównoważonego 
finansowania, może występować konflikt 
interesów1a.
_________________
1a Ta poprawka powinna stanowić ust. 10.
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Or. it

Poprawka 180
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9e. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej oraz do 
przedłożenia nowych przepisów 
dotyczących ładu korporacyjnego w celu 
zagwarantowania, aby wszystkie duże 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach o wysokiej emisji dwutlenku 
węgla opracowywały i publikowały cele w 
zakresie ograniczenia emisji i 
transformacji z myślą o dostosowaniu 
swojej działalności do porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 181
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9f. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
zagrożenia, skutki i uwarunkowania 
związane z różnorodnością biologiczną 
zostały włączone do odpowiednich 
przepisów UE, w tym do dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej, 
aktów delegowanych rozporządzenia w 
sprawie ujawniania informacji oraz 
innych odpowiednich przepisów 
dotyczących przedsiębiorstw i finansów;
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Or. en


