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Poprawka 286
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. pi nie mogą pochodzić z innych 
funduszy wspólnotowych. Fundusz może 
zostać zwiększony, w zależności od 
przypadku, o dodatkowe zasoby 
przydzielone w budżecie Unii oraz o inne 
zasoby zgodnie z podstawowym aktem 
prawnym.

Or. es

Poprawka 287
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą X1a mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

_________________
1a Zasoby Funduszu powinny być znacznie 
wyższe, niż przewidziane 7.5 mld EUR, 
aby sprostać wymogom sprawiedliwej 
transformacji. 
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Or. pl

Poprawka 288
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 18,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 289
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

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

Or. pt

Uzasadnienie

Obecna sytuacja gospodarcza, która różni się od panującej w czasie, gdy Komisja 
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przedstawiała swój wniosek dotyczący rozporządzenia, wymaga przeglądu środków 
budżetowych przeznaczonych na ten instrument. W obecnych okolicznościach należy je co 
najmniej podwoić.

Poprawka 290
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 30 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 291
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 15 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en
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Poprawka 292
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, z uwzględnieniem 
warunkowości ustanowionej w ust. 1, w 
tym dodatkowych zasobów, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku I.

Or. en

Poprawka 293
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję w sprawie 
zasobów na lata 2021–2027, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, przydzielanych państwom 
członkowskim zgodnie z metodyką 
określoną w załączniku I oraz rocznym 
podziałem zasobów.

Or. en

Poprawka 294
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w sprawie rocznego 
podziału między państwa członkowskie 
zasobów, w tym dodatkowych zasobów, o 
których mowa w ust. 2, zgodnie z 
metodyką określoną w załączniku I.

Or. en

Poprawka 295
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Maria Arena, César Luena, Delara Burkhardt, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, Nicolás González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostęp do środków finansowych 
udostępnianych w ramach FST zależy od 
krajowego zobowiązania do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., a także od zobowiązania do 
osiągnięcia pośrednich celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i 
2040 r.
Jeśli państwo członkowskie nie opracuje 
odpowiedniego harmonogramu 
wycofywania technologii 
charakteryzujących się wysokimi emisjami 
gazów cieplarnianych zgodnie z art. 7, 
roczne alokacje dla tego państwa 
członkowskiego zostaną rozdzielone przez 
Komisję między państwa członkowskie, 
które wprowadziły takie plany.
Ocena śródokresowa FST musi dotyczyć 
postępów każdego państwa 
członkowskiego w osiąganiu celu w 
postaci zeroemisyjności netto najpóźniej 
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do 2050 r. oraz celów pośrednich do 2030 
r. i 2040 r. Niewystarczające postępy w 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zgodnie z oceną śródokresową, wiążą się 
ze zmniejszeniem rocznych alokacji dla 
tego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 296
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli w państwie członkowskim 
prowadzone są inwestycje w paliwa 
kopalne, regiony tego państwa 
członkowskiego nie kwalifikują się do 
uzyskania zasobów FST. Jeśli państwo 
członkowskie ustanowi nowe inwestycje w 
paliwa kopalne w kwalifikującym się 
regionie, Komisja rozdzieli alokacje 
finansowe dla tego regionu między inne 
państwa członkowskie zgodnie z 
kryteriami alokacji określonymi w 
załączniku I, z wyłączeniem państwa 
członkowskiego realizującego inwestycję.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można już realizować inwestycji w paliwa kopalne.

Poprawka 297
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3a. Dostęp do FST powinien być 
uwarunkowany przyjęciem ambitnej 
długoterminowej strategii zgodnej z 
ogólnounijnym celem neutralności 
klimatycznej do 2050 r., a także 
pośrednimi celami krajowymi do 2030 r. 
odpowiadającymi celowi UE na 2030 r.

Or. en

Poprawka 298
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeśli państwo członkowskie 
inwestuje środki finansowe w instalację 
zasilaną paliwami kopalnymi, bez 
przeznaczenia tych środków na jej 
likwidację, oraz nie posiada kompletnego 
planu zakończenia stosowania paliw 
kopalnych w tej instalacji, roczne 
przydziały środków na tę instalację są 
zwracane i ponownie rozdzielane.

Or. en

Poprawka 299
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST w 
budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

skreśla się
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Or. it

Poprawka 300
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST w 
budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

4. Na zasadzie odstępstwa od art. [21 
ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
wszelkie dodatkowe zasoby, o których 
mowa w ust. 2, przydzielone na FST w 
budżecie Unii lub pochodzące z innych 
źródeł nie wymagają uzupełniającego 
wsparcia z EFRR ani EFS+.

Or. en

Poprawka 301
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
zrównoważonych terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7.

Or. en

Poprawka 302
Liudas Mažylis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.

1. FST wspiera takie działania, które 
są bezpośrednio związane z jego celem 
szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.

Or. en

Poprawka 303
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Inwestycje w ramach FST 
kwalifikują się do wsparcia tylko 
wówczas, gdy są zgodne z zasadą „nie 
szkodzić” oraz unijną systematyką 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju. 
Działania, które mogłyby wpłynąć 
negatywnie na rozwój i zastosowanie 
niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych, gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i inne zrównoważone pod 
względem środowiskowym rozwiązania 
alternatywne, skutkowałyby blokadą lub 
aktywami osieroconymi bądź byłyby 
niezgodne z celem neutralności 
klimatycznej w całym cyklu życia na 
podstawie oceny cyklu życia, nie 
kwalifikują się do wsparcia z FST.

Or. en

Poprawka 304
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Inwestycje w ramach FST 
kwalifikują się do wsparcia tylko 
wówczas, gdy są zgodne z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi Unii, 
zasadą „nie szkodzić” oraz unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju. Działania, które mogłyby 
wpłynąć negatywnie na rozwój i 
zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych oraz skutkowałyby 
blokadą aktywów bądź podważałyby 
długoterminowe cele środowiskowe i 
klimatyczne w swoim cyklu życia, nie 
kwalifikują się do wsparcia z FST.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie i dostosowanie do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju 
uzgodnionej przez trzy instytucje Unii wspiera spójność polityk, w tym w obszarze klimatu i 
środowiska, oraz wydatków z budżetu UE. Unijna systematyka zapewnia podstawowe ramy 
odniesienia dla oceny zrównoważonego charakteru inwestycji. FST nie może wspierać 
działań, które są sprzeczne z celami klimatycznymi lub środowiskowymi.

Poprawka 305
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania, pod warunkiem że 
kwalifikują się one na mocy 
rozporządzenia (UE) w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje [nowe 
rozporządzenie w sprawie unijnej 
systematyki]:
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Or. en

Poprawka 306
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

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

Or. en

Poprawka 307
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera co najmniej 
następujące działania:

Or. en

Poprawka 308
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

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

Poprawka 309
Edina Tóth, András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 310
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to rola FST. Jest to zadanie gwarancji InvestEU w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 311
Pär Holmgren

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

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

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, w 
sektorach koniecznych do zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, 
zrównoważonej pod względem 
środowiskowym, w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 312
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 313
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 

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

do tworzenia trwałych miejsc pracy, 
dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 314
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne w MŚP, w tym 
przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do tworzenia godnych i dobrze opłacanych 
miejsc pracy, dywersyfikacji gospodarczej 
i restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 315
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 316
Miriam Dalli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 317
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 318
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Uzasadnienie

Inwestycje produkcyjne w duże firmy przyniosą lepsze rezultaty.

Poprawka 319
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycje podejmowane przez 
agencje, organy i podmioty publiczne w 
celu stymulowania działalności 
gospodarczej i tworzenia miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 320
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zabezpieczenia dla pracowników w 
sektorach paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 321
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) inwestycje we wsparcie 
zrównoważonych spółdzielni;
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Or. en

Uzasadnienie

FST musi przynosić korzyści ludziom, a nie tylko opierać się na uzasadnieniu biznesowym.

Poprawka 322
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) inwestycje w renaturalizację i 
ochronę bagien, w tym na rzecz rolników 
posiadających torfowiska oraz projektów 
odbudowy społeczności lokalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Pogorszenie się stanu bagien (wydobywanie torfu) jest źródłem ogromnych emisji oraz 
wykazuje wielki potencjał w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla. Miejsca pracy na 
terenach bogatych w torf należy przekierować z obszaru wydobywania torfu na ponowne 
nawadnianie, ochronę i renaturalizację bagien. Nie jest to w pełni objęte „renaturalizacją 
terenów” na podstawie lit. f).

Poprawka 323
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) ukierunkowane środki na rzecz 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 324
Mick Wallace, Clare Daly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to rola FST, który jest niewielki. Może być to zadaniem gwarancji InvestEU.

Poprawka 325
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, 
w sektorach koniecznych do zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu, 
zrównoważonej pod względem 
środowiskowym, w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r., pod 
warunkiem że podadzą one do wiadomości 
publicznej, w jaki sposób zamierzają 
dostosować swoją działalność gospodarczą 
do celu ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5 °C w stosunku do 
poziomu przed uprzemysłowieniem oraz 
zminimalizować swój globalny ślad 
środowiskowy, wdrażając co najmniej 
wytyczne Komisji z 2019 r. dotyczące 
zgłaszania informacji związanych z 
klimatem1a;

_________________
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1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52019
XC0620%2801%29

Or. en

Poprawka 326
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 327
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać istniejące przedsiębiorstwa, które rozwijają nową działalność pozwalającą 
osiągnąć cele sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 328
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 329
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 330
Hermann Tertsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 331
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 332
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 333
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jest to rola programu „Horyzont Europa”. Zakresu FST nie można rozszerzać do takiego 
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stopnia.

Poprawka 334
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, prowadzące 
do znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz wykorzystania 
zasobów i energii, umożliwiające 
transformację w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zrównoważonej 
pod względem środowiskowym, w pełni 
opartej na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobo- i energooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym najpóźniej do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 335
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w zrównoważone 
działania badawcze i innowacyjne oraz 
wspieranie transferu zaawansowanych 
technologii, umożliwiające transformację 
w kierunku gospodarki w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, o obiegu 
zamkniętym i neutralnej dla klimatu;

Or. en
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Poprawka 336
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wdrażanie 
zaawansowanych technologii i technologii 
niskoemisyjnych, takich jak 
wychwytywanie, transport, użytkowanie i 
składowanie CO2;

Or. it

Poprawka 337
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, które mogą 
znaleźć zastosowanie rynkowe;

Or. pl

Uzasadnienie

Tylko technologie, które mogą znaleźć szybkie zastosowanie rynkowe powinny być wspierane 
przez FST, aby mogły służyć rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i społecznych 
będących produktem ubocznym transformacji energetycznej.

Poprawka 338
Miriam Dalli

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

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

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

Or. en

Poprawka 339
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra 
Moretti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 340
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, które nie 
opierają się na paliwach kopalnych;

Or. en
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Poprawka 341
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne, w tym badania w dziedzinie 
energii, oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

Or. en

Poprawka 342
Edina Tóth, András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, w tym 
technologii wykorzystujących sztuczną 
inteligencję;

Or. en

Poprawka 343
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, które nie 
wykorzystują paliw kopalnych;
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Or. en

Poprawka 344
Dan-Ștefan Motreanu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 345
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą i zrównoważoną 
energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną 
i energię ze źródeł odnawialnych, w tym w 
technologie magazynowania energii, tak 
aby zapewniały one rozwiązania 
alternatywne takie jak między innymi 
zrównoważona mobilność lub renowacja 
budynków;

Or. en

Poprawka 346
Edina Tóth, András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, w tym inwestycje w 
opracowywanie i wdrażanie 
bezemisyjnych środków mobilności oraz 
rozwiązań w zakresie jazdy 
zautomatyzowanej;

Or. en

Poprawka 347
Miriam Dalli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą, bezpieczną i 
zrównoważoną energię w celu 
wycofywania technologii i infrastruktur 
opartych na paliwach kopalnych, w 
dekarbonizację sektora transportowego, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 348
Kateřina Konečná

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

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych (w 
tym przyspieszenie przejścia na mobilność 
bezemisyjną), rozwiązania w zakresie 
magazynowania, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 349
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
oszczędność energii, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych o lepszym bilansie 
dwutlenku węgla w ujęciu 
krótkoterminowym, lub ich kombinację;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 350
Mairead McGuinness, Roberta Metsola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw przystępnej 
cenowo czystej energii, w redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną, energię ze źródeł 
odnawialnych, ekologiczny transport i 
rolnictwo precyzyjne;

Or. en

Poprawka 351
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, Monika Beňová, 
Nicolás González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą, bezpieczną i 
zrównoważoną energię w celu 
wycofywania technologii i infrastruktur 
opartych na paliwach kopalnych, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 352
Sirpa Pietikäinen, Lídia Pereira

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

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych oraz sieci 
energetyczne takie jak inteligentne sieci i 
supersieci;

Or. en

Poprawka 353
Esther de Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 354
Liudas Mažylis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 355
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 356
Adam Jarubas, Edina Tóth

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 357
Petros Kokkalis, Malin Björk, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 358
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo, odnawialną energię, w 
znaczną redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zasobooszczędność i 
efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 359
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

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

gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 360
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachować zgodność z przepisami w sprawie energii jądrowej.

Poprawka 361
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem i dystrybucją gazu 
ziemnego, pod warunkiem że jest on 
wykorzystywany jako technologia 
pomostowa zastępująca węgiel kamienny, 
węgiel brunatny, torf lub łupek 
bitumiczny oraz zapewnia znaczną 
redukcję emisji gazów cieplarnianych. 
Inwestycje te powinny umożliwiać 
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zastosowanie gazu odnawialnego na 
późniejszym etapie;

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje związane z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją gazu ziemnego mogą 
stanowić ważne narzędzie w zielonej transformacji. Inwestycje muszą zapewniać znaczną 
redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiać zastosowanie gazu odnawialnego jako 
zrównoważonej alternatywy.

Poprawka 362
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje we wdrażanie 
technologii w celu zastępowania 
technologii opartych na paliwach 
kopalnych, z wyjątkiem gazu ziemnego, 
technologiami wykorzystującymi paliwa 
alternatywne, w tym gaz ziemny;

Or. en

Poprawka 363
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w przeciwdziałanie 
planowemu postarzaniu produktów i 
odwracanie trendów w zakresie skracania 
czasu trwałości towarów i urządzeń;

Or. pt



AM\1206578PL.docx 37/190 PE652.279v02-00

PL

Poprawka 364
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
składowaniem lub spalaniem gazu 
ziemnego;

Or. it

Poprawka 365
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
składowaniem i spalaniem gazu 
naturalnego;

Or. pl

Uzasadnienie

Przestawianie gospodarki z węgla na gaz jest efektywne gospodarczo, przynosi wymierne 
korzyści środowiskowe i pozwala na łatwe przekwalifikowanie pracowników.

Poprawka 366
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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da) inwestycje związane z budową 
elektrowni jądrowych oraz dystrybucją 
energii jądrowej;

Or. en

Uzasadnienie

Jako istotne źródło niskoemisyjnej energii elektrycznej, energia jądrowa ma do odegrania 
kluczową rolę w osiąganiu długoterminowych ambitnych celów neutralności klimatycznej UE. 
W związku z tym nie powinna być wykluczana z finansowania.

Poprawka 367
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ukierunkowane środki 
modernizacyjne na rzecz efektywności 
energetycznej w celu rozwiązania 
problemu ubóstwa energetycznego i złych 
warunków mieszkaniowych;

Or. en

Poprawka 368
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje ukierunkowane na 
promowanie przesunięcia 
międzygałęziowego na obszarach 
miejskich w kierunku bardziej 
zrównoważonych rodzajów mobilności;

Or. en
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Poprawka 369
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ukierunkowane środki na rzecz 
efektywności energetycznej w celu 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 370
Miriam Dalli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ukierunkowane środki na rzecz 
efektywności energetycznej w celu 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 371
Dan-Ștefan Motreanu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w tworzenie i rozwój 
zielonej infrastruktury;
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Or. ro

Poprawka 372
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da)  inwestycje w systemy 
ciepłownicze;

Or. en

Poprawka 373
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w modernizację, 
rozbudowę i racjonalizację sieci i flot 
transportu publicznego, promocję usług 
kolejowych, mniej szkodliwe środki 
transportu oraz interoperacyjność, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na obszary 
metropolitalne i ośrodki miejskie, lecz 
jednocześnie przyczyniając się do 
usprawnienia połączeń z obszarami 
wyspiarskimi i wiejskimi;

Or. pt

Poprawka 374
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

db) inwestycje w efektywność 
energetyczną oraz odnawialne źródła 
energii, włączając w to inwestycje w 
ciepłownictwo sieciowe;

Or. pl

Poprawka 375
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inwestycje w projekty mogące 
skłonić użytkowników do rezygnacji z 
korzystania z prywatnych pojazdów na 
rzecz usług transportu publicznego, np. 
dzięki świadczeniu takich usług bez opłat;

Or. pt

Poprawka 376
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to rola FST.

Poprawka 377
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Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, biorąc pod uwagę potrzebę 
znacznego zmniejszenia wykorzystania 
zasobów i energii w celu ograniczenia 
wzrostu globalnej temperatury do 1,5 °C 
w stosunku do poziomu przed 
uprzemysłowieniem;

Or. en

Poprawka 378
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym technologie do kontroli i 
pomiaru obciążenia sprzętu i urządzeń 
oraz technologie łączności, które 
umożliwiają rozwój reagowania na 
zapotrzebowanie;

Or. en

Poprawka 379
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności te 
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ukierunkowane na mikroprzedsiębiorstwa 
i małe przedsiębiorstwa, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
konieczności zapewnienia zasobo- i 
energooszczędności;

Or. en

Poprawka 380
Petros Kokkalis, Silvia Modig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności dla obszarów 
wiejskich o ograniczonym dostępie do 
technologii szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 381
Mairead McGuinness, Lídia Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

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

Or. en

Poprawka 382
Danilo Oscar Lancini

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

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

Or. it

Poprawka 383
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, inteligentne rozwiązania 
energetyczne i powiązaną infrastrukturę, 
gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz 
remediację środowiska;

Or. en

Poprawka 384
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w połączenia kolejowe i 
pociągi dużych prędkości;

Or. en

Poprawka 385
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, z wyjątkiem działań 
zapobiegawczych i naprawczych 
wymaganych na mocy prawa Unii i 
prawodawstwa krajowego w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko, zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” na 
podstawie art. 45 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 615/2014;

Or. en

Poprawka 386
Kateřina Konečná

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie. Inwestycje te powinny być 
zgodne z zasadą „zanieczyszczający 
płaci”, nie naruszać lokalnych 
ekosystemów oraz obejmować działania o 
niewielkim śladzie węglowym;

Or. en

Poprawka 387
Dan-Ștefan Motreanu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym działania 
zapobiegawcze w celu ograniczenia i 
łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, 
ochrony zaludnionych obszarów oraz 
zapewnienia dalszego osiągania celów 
gospodarczych i społecznych;

Or. ro

Poprawka 388
Nicolae Ştefănuță

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, projekty restytucji 
zdegradowanych ekosystemów, a także 
projekty łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oparte na zasobach przyrody, przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 389
Clare Daly, Mick Wallace

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie; projekty restytucji 
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zdegradowanych ekosystemów oraz 
projekty łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oparte na zasobach przyrody, przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania 
ekosystemów naturalnych;

Or. en

Poprawka 390
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, jeśli regeneracja terenu nie 
była warunkiem wstępnym wydania 
operatorowi zezwolenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenia dla przedsiębiorstw górniczych, przynajmniej w niektórych krajach, są 
uzależnione od przeprowadzenia renaturalizacji terenu po zakończeniu działalności. W takich 
przypadkach wsparcie z FST nie ma zastosowania.

Poprawka 391
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie. Inwestycje te powinny mieć 
charakter uzupełniający i spójny z zasadą 
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„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 392
Miriam Dalli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego zastosowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 393
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego zastosowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 394
Radan Kanev
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

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

Or. en

Poprawka 395
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, ograniczone do podmiotów 
publicznych i MŚP;

Or. pt

Poprawka 396
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie zgodnie z zasadą 
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„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 397
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację, renaturalizację i ochronę 
terenów oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie;

Or. en

Poprawka 398
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje i transfer wiedzy 
uwzględniające problematykę przejścia na 
zrównoważone gospodarowanie gruntami, 
w szczególności w regionach bogatych w 
torfowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Torfowiska mogą być wykorzystywane w zrównoważony sposób, oferujący możliwości 
lokalnym społecznościom, a jednocześnie chroniący ekosystemy torfowisk; takie 
wykorzystanie jest zasadniczo nazywane użytkowaniem torfowisk.

Poprawka 399
Hermann Tertsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w instrumenty 
zrównoważonej mobilności;

Or. es

Poprawka 400
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w projekty łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
zmiany klimatu oparte na zasobach 
przyrody;

Or. en

Poprawka 401
Nikos Androulakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w sektorze pierwotnym;

Or. en

Poprawka 402
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

fb) projekty restytucji 
zdegradowanych ekosystemów oraz 
projekty łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oparte na zasobach przyrody;

Or. en

Poprawka 403
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 404
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje we wzmacnianie 
gospodarki o obiegu zamkniętym w tym 
poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów i ograniczanie ich ilości, 
efektywne gospodarowanie zasobami, 

g) inwestycje w tworzenie i 
wzmacnianie biogospodarki i gospodarki o 
obiegu zamkniętym w tym poprzez 
zapobieganie powstawaniu odpadów i 
ograniczanie ich ilości, efektywne 



AM\1206578PL.docx 53/190 PE652.279v02-00

PL

ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz 
recykling;

gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

Or. en

Poprawka 405
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 406
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Nicolás 
González Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 407
Miriam Dalli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 408
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 409
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność dostosowania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do EFRR i 
Funduszu Spójności (zob. art. 6 „Wyłączenie z zakresu EFRR i Funduszu Spójności” wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372 final 2018/0197 
(COD)) oraz do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 410
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 411
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ga) inwestycje w transformację 
środowiskową sektorów, które mają 
znaczenie gospodarcze dla regionów 
objętych procesem transformacji, takich 
jak turystyka lub rolnictwo;

Or. en

Poprawka 412
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w efektywność 
energetyczną oraz odnawialne źródła 
energii, włączając w to inwestycje w 
ciepłownictwo sieciowe;

Or. pl

Poprawka 413
Alexandr Vondra, Kateřina Konečná, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann 
Tertsch, Grzegorz Tobiszowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w zrównoważoną 
multimodalną mobilność miejską lub 
przyczyniające się do ograniczenia emisji 
we wszystkich rodzajach transportu;

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje związane z transportem mogą nie tylko przyczyniać się do osiągnięcia naszych 
celów klimatycznych, ale także ograniczać zanieczyszczenie powietrza i poprawiać jakość 
życia obywateli.
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Poprawka 414
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje zapewniające istotny 
wkład w inne cele środowiskowe 
ustanowione w rozporządzeniu w sprawie 
systematyki;

Or. en

Poprawka 415
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w infrastrukturę 
transportową ułatwiające rozwój 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 416
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) likwidację lub budowę elektrowni 
jądrowych;

Or. en
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Uzasadnienie

Rola energii jądrowej – oprócz technologii energii odnawialnej – ma zasadnicze znaczenie 
dla dekarbonizacji sektora energetycznego.

Poprawka 417
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) infrastrukturę ekologiczną;

Or. es

Poprawka 418
Edina Tóth, András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub spalania gazu 
ziemnego jako przejściowego źródła 
energii;

Or. en

Uzasadnienie

Gaz ziemny powinien odgrywać istotną rolę w procesie transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu jako przejściowe źródło energii. Ponadto infrastrukturę 
wykorzystywaną do transportu, dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego po jego 
wycofaniu można wykorzystać do dystrybucji i magazynowania innych niekopalnych źródeł 
energii (wodoru itp.).

Poprawka 419
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
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Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje przyczyniające się do 
redukcji emisji z transportu;

Or. pl

Poprawka 420
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w dekarbonizację 
transportu;

Or. en

Poprawka 421
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
osób w celu zmniejszenia niedoboru 
kwalifikacji koniecznych do sprawiedliwej 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zrównoważonej 
pod względem środowiskowym, w pełni 
opartej na odnawialnych źródłach energii, 
wysoce zasobo- i energooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym najpóźniej do 2040 r., 
z zapewnieniem aktywnej równowagi płci i 
niedyskryminacyjnego podejścia;
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Or. en

Poprawka 422
Miriam Dalli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, w tym osób 
samozatrudnionych, niezależnie od typu 
zatrudnienia czy sektora;

Or. en

Poprawka 423
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
Delara Burkhardt, Nikos Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Simona Bonafè, 
Alessandra Moretti

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, w tym osób 
samozatrudnionych, niezależnie od 
sektora;

Or. en

Poprawka 424
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji h) dalsze kształcenie, podnoszenie i 
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pracowników; zmiana kwalifikacji pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

FST powinien wspierać pracowników w wybranym przez nich kierunku rozwoju zawodowego.

Poprawka 425
Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób samozatrudnionych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu ochrony obywateli znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zakresem wsparcia 
należy objąć osoby samozatrudnione. Ponadto niestandardowe i niepewne formy zatrudnienia 
upowszechniają się szybko i prowadzą do pogorszenia warunków pracy w wielu sektorach.

Poprawka 426
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) osobiste i aktywne nawiązywanie 
kontaktów na rynku pracy oraz pomoc w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy, z zapewnieniem 
aktywnej równowagi płci i 
niedyskryminacyjnego podejścia, w tym 
przez wsparcie dochodu pracowników 
zmieniających miejsce pracy;

Or. en
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Poprawka 427
Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, w tym wsparcie 
dochodu pracowników zmieniających 
miejsce pracy oraz udzielanie dotacji 
wspierających mobilność pracowników 
zmuszonych do przemieszczania się w 
związku z nowym zatrudnieniem;

Or. en

Uzasadnienie

Na skutek transformacji powstanie więcej miejsc pracy w kraju, lecz te nowe miejsca pracy 
mogą znajdować się w różnych regionach lub wymagać różnych umiejętności. Dokonanie 
znacznych inwestycji w kapitał ludzki w oparciu o strategie polityczne prowadzące do 
zwiększenia mobilności pracowników ma istotne znaczenie, aby uniknąć wysokiego poziomu 
bezrobocia w niektórych regionach szczególnie dotkniętych skutkami transformacji.

Poprawka 428
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy gwarantujące taki 
sam dostęp wszystkim osobom, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na osoby 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, 
osoby młode i starsze, młodzież NEET i 
osoby niepełnosprawne, z zapewnieniem 
aktywnej równowagi płci i 
niedyskryminacyjnego podejścia;

Or. en
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Poprawka 429
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy oraz ustanawianie 
publicznych gwarancji zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 430
Mairead McGuinness

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
naciskiem na równość płci;

Or. en

Poprawka 431
Nikos Androulakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) inwestycje i projekty 
infrastrukturalne w celu modernizacji 
regionów polegających na węglu 
brunatnym i kamiennym; 

Or. el



PE652.279v02-00 64/190 AM\1206578PL.docx

PL

Poprawka 432
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną, w tym 
inkubatory i wylęgarnie projektów na 
szczeblu lokalnym i krajowym, zrzeszające 
podmioty finansujące i promotorów 
projektów.

Or. en

Poprawka 433
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną związaną z 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić rodzaj pomocy technicznej.

Poprawka 434
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 435
Liudas Mažylis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 436
Roberta Metsola, Mairead McGuinness, Edina Tóth, Lídia Pereira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) inwestycje w dekarbonizację 
sektora transportowego i sektora 
budownictwa.

Or. en

Poprawka 437
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje, o których mowa w lit. a)–g), 
kwalifikują się do wsparcia tylko 



PE652.279v02-00 66/190 AM\1206578PL.docx

PL

wówczas, gdy są uznawane za 
zrównoważone środowiskowo zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia .../... [rozporządzenie 
w sprawie systematyki].

Or. en

Poprawka 438
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

inwestycje w celu rozwiązania problemu 
ubóstwa energetycznego i na rzecz 
przystępnej cenowo zrównoważonej 
energii dla lokalnych wspólnot 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 439
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

inwestycje w energię odnawialną, systemy 
ciepłownicze i mikrogenerację;

Or. en

Poprawka 440
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

inwestycje w zrównoważoną działalność 
turystyczną i promowanie dziedzictwa 
przemysłowego;

Or. en

Poprawka 441
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Konsekwencja zmiany w paragrafie 2 podparagrafie 1 punkcie a).

Poprawka 442
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 443
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE, 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są absolutnie 
niezbędne do wdrożenia terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji oraz gdy 
przedsiębiorstwo podało do wiadomości 
publicznej, w jaki sposób zamierza 
dostosować swoją działalność gospodarczą 
do celu ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5 °C w stosunku do 
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poziomu przed uprzemysłowieniem oraz 
zminimalizować swój globalny ślad 
środowiskowy, wdrażając co najmniej 
wytyczne Komisji z 2019 r. dotyczące 
zgłaszania informacji związanych z 
klimatem1a.
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52019
XC0620%2801%29

Or. en

Poprawka 444
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Nikos Androulakis, Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE, 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, są 
zrównoważone i nie zwiększają ani nie 
utrzymują zależności od paliw kopalnych, 
ani nie prowadzą do niezrównoważonego 
wykorzystania biomasy lub wszelkiego 
wykorzystania upraw roślin spożywczych 
do celów produkcji energii, co mogłoby 
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skutkować wzrostem cen upraw roślin 
spożywczych.

Or. en

Poprawka 445
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, gdy 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu oraz 
gdy nie prowadzą do przeniesienia 
wymaganego zgodnie z art. 60 
rozporządzenia …/… [RWP].

Or. en

Poprawka 446
Michal Wiezik, Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na Oprócz tego FST może wspierać, na 
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obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji. Takie 
inwestycje nie powinny obejmować 
budowy elektrowni opalanych biomasą 
lub przekształcenia w takie elektrownie.

Or. en

Poprawka 447
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. it

Poprawka 448
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Peter Liese, Adam Jarubas, Constanze Krehl, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, 
Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan 
Berger, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christine Schneider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Oprócz tego FST może wspierać, na 
odnośnych terytoriach, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że inwestycje te 
zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). 
Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 449
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 

Oprócz tego FST może wspierać, na 
terytoriach zdefiniowanych w art. 3 ust. 1, 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.
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sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 450
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera inwestycje 
społeczne, w tym inwestycje wspierające 
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych, zapewniając dostępność dla 
osób niepełnosprawnych i ich udział.

Or. en

Poprawka 451
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Obejmowałoby to inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, co stoi w 
sprzeczności z FST.

Poprawka 452
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 453
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 

skreśla się
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część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 454
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, a także do 
zachowania i rozwoju lokalnej przewagi 
konkurencyjnej w zakresie zasobów 
ludzkich, kształcenia i przemysłu.

Or. en

Poprawka 455
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji i nie 
nakładają się poprzez efekt zdarzenia 
występującego niezależnie z zyskami 
uzyskiwanymi przez zakłady przemysłowe 
w ramach ETS.

Or. en

Poprawka 456
Michal Wiezik, Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji. Takie 
inwestycje nie obejmują przekształcenia 
elektrowni węglowych w elektrownie 
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opalane biomasą.

Or. en

Uzasadnienie

Pozornie najprostszym sposobem redukcji emisji gazów cieplarnianych z elektrowni 
węglowych jest ich przekształcenie w elektrownie opalane biomasą drzewną. W ten sposób 
eksploatowana jest np. elektrownia Drax w Zjednoczonym Królestwie. Nie można tego 
dokonać bez zastosowania surowców pierwotnych. Inwestycje w takie przekształcenie nie 
powinny kwalifikować się do wsparcia, gdyż prowadzą do degradacji środowiska oraz 
charakteryzują się wyższymi emisjami gazów cieplarnianych na jednostkę produkowanej 
energii niż paliwa kopalne, co stoi w sprzeczności z celem neutralności klimatycznej do 2050 
r.

Poprawka 457
Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania objęte wsparciem muszą 
spełniać następujące kryteria: 
– wkład działań na rzecz tworzenia miejsc 
pracy, 
– przyczynianie się do ograniczenia emisji 
CO2, 
– wkład w zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw (np. w przypadku konieczności 
zastąpienia wycofywanego, wstrzymanego 
źródła energii elektrycznej), 
 – przyczynianie się do osiągnięcia 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
poprawy jakości powietrza, rekultywacji 
terenów, podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania pracowników lub 
osób samozatrudnionych. 

Or. en

Uzasadnienie

Działania objęte wsparciem powinny jednocześnie przyczynić się do zaradzenia skutkom 
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społecznym dla regionów objętych transformacją oraz wspierać projekty stwarzające 
możliwości gospodarcze. Umożliwi to sprostanie skutkom gospodarczym i społecznym 
transformacji dzięki stworzeniu możliwości zatrudnienia w sektorze energetycznym. 
Mechanizm musi zapewniać, aby np. w przypadku zamknięcia elektrowni węglowej 
zagwarantowane było bezpieczeństwo dostaw w regionie. Ma to szczególne znaczenie w 
regionach, w których stwierdzono ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw mogące 
zagrozić transformacji gospodarczej tych regionów.

Poprawka 458
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Działania, o których mowa w ust. 
2, promują przedsiębiorstwa typu start-up, 
przekształcanie istniejących struktur i 
zmianę kwalifikacji pracowników w celu 
uniknięcia wpływu na strukturę 
zatrudnienia na obszarach, które 
wymagają kompletnej modernizacji 
swoich zdolności przemysłowych i 
produkcyjnych.

Or. pt

Poprawka 459
Alexandr Vondra, Rob Rooken, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch, Grzegorz 
Tobiszowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jako istotne źródło niskoemisyjnej energii elektrycznej, energia jądrowa ma do odegrania 
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kluczową rolę w osiąganiu długoterminowych ambitnych celów neutralności klimatycznej UE. 
W związku z tym nie powinna być wykluczana z finansowania.

Poprawka 460
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, budowy ani 
przedłużenia okresu eksploatacji 
elektrowni jądrowych, gospodarowania 
odpadami jądrowymi lub ich składowania 
ani innych form działalności związanych z 
energią jądrową;

Or. en

Poprawka 461
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

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

Or. en

Poprawka 462
Mick Wallace, Clare Daly

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

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych lub wszelkiej innej działalności 
związanej z sektorem energii jądrowej;

Or. en

Poprawka 463
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych, ani żadnych innych form 
inwestycji w elektrownie jądrowe;

Or. en

Poprawka 464
Edina Tóth, András Gyürk, Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Rola energii jądrowej – oprócz technologii energii odnawialnej – ma zasadnicze znaczenie 
dla dekarbonizacji sektora energetycznego, dlatego też energia jądrowa nie powinna być 
wyłączona ze wsparcia.
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Poprawka 465
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przekształcenia elektrowni 
węglowych w elektrownie opalane 
biomasą (paliwem opartym na drewnie);

Or. en

Poprawka 466
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) budowy elektrowni opalanych 
biomasą (paliwem opartym na drewnie);

Or. en

Poprawka 467
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) budowy elektrowni wodnej, chyba 
że taka elektrownia, na podstawie oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 ust. 7 
ramowej dyrektywy wodnej oraz art. 6 ust. 
3 i 4 dyrektywy dotyczącej środowiska 
naturalnego, nie wywiera negatywnego 
wpływu, lub jeśli budowa elektrowni 
wodnej została przewidziana w 
odpowiednim planie działania lub planie 
odbudowy dotyczącym chronionego 
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gatunku wodnego bądź nie byłaby 
niezgodna z takim planem;

Or. en

Poprawka 468
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ad) inwestycji w operacje w zakresie 
bioenergii, które byłyby uzależnione także 
od spalania surowców pierwotnych, lub 
które nie wykazują braku takiej zależności 
w studium wykonalności lub ocenie 
oddziaływania;

Or. en

Poprawka 469
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

b) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych ani żadnej innej 
działalności związanej z przemysłem 
tytoniowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć wszelkie luki.

Poprawka 470
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Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

b) wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

Or. es

Poprawka 471
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 
18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416;

skreśla się

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

Or. it

Poprawka 472
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 

skreśla się
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18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416;
_________________
16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Poprawka 473
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycji, które nie zapewniają 
godnego zatrudnienia, na podstawie 
porozumień i rokowań zbiorowych, pod 
względem wynagrodzenia i równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym;

Or. pt

Poprawka 474
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. it
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Poprawka 475
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w przypadku gdy plan inwestycyjny 
obejmuje, ze względu na bezpieczeństwo 
energetyczne lub bezpieczeństwo 
narodowe, przekształcenie elektrowni 
węglowych w elektrownie opalane gazem 
ziemnym stanowiącym technologię 
pomostową lub strategiczną rezerwę 
energetyczną, lub zachowanie możliwości 
produkcji i spalania węgla, część ta jest 
finansowana z wkładu z budżetu państwa 
lub za pomocą innych form udziału w 
kapitale;

Or. en

Poprawka 476
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
zastępowania systemów ciepłowniczych 
opartych na węglu i oleju przez systemy 
ciepłownicze opalane gazem w regionach 
wydobycia węgla kamiennego i 
brunatnego;

Or. en



PE652.279v02-00 86/190 AM\1206578PL.docx

PL

Poprawka 477
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
inwestycji w zakresie dystrybucji lub 
spalania gazu ziemnego w okresie 
przejściowym;

Or. en

Poprawka 478
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczących poszukiwania, 
produkcji, przetwarzania, dystrybucji, 
składowania lub spalania wszelkich paliw 
kopalnych, w tym gazu ziemnego i 
współspalania biomasy;

Or. en

Poprawka 479
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
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wysokosprawnej kogeneracji powiązanej z 
systemami ciepłowniczymi opartej na 
gazie ziemnym;

Or. en

Poprawka 480
Adam Jarubas, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
wysokosprawnej kogeneracji powiązanej z 
systemami ciepłowniczymi opartej na 
gazie ziemnym;

Or. en

Poprawka 481
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
inwestycji w systemy ciepłownicze w 
regionach górniczych w okresie 
transformacji;

Or. en

Poprawka 482
Mick Wallace, Clare Daly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania, 
spalania lub promowania paliw kopalnych 
bądź wszelkich innych działań związanych 
z przemysłem paliw kopalnych;

Or. en

Uzasadnienie

FST nie może obejmować żadnych luk, dlatego też z zakresu należy wykluczyć wszelkie paliwa 
kopalne, w tym gaz ziemny. Należy wyraźnie wykluczyć wszelkie działania przemysłu paliw 
kopalnych.

Poprawka 483
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 484
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
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gazu ziemnego;

Or. en

Poprawka 485
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 486
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 487
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

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

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

Or. pl

Poprawka 488
Asger Christensen, Ondřej Knotek, Irena Joveva, Ulrike Müller, Andreas Glück, Nils 
Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 489
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania biopaliw, które nie są 
uznawane za „zaawansowane biopaliwa” 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/20011a;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
L2001

Or. en
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Poprawka 490
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji, które utrzymywałyby 
zależność od paliw kopalnych lub 
przedłużałyby okres takiej zależności;

Or. en

Poprawka 491
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Or. en

Poprawka 492
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową;

Or. en
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Uzasadnienie

FST jest małym funduszem i nie może obejmować infrastruktury szerokopasmowej, którą 
powinny finansować inne fundusze i budżety państw.

Poprawka 493
Michal Wiezik, Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od lit. aa) i ab) 
poprzedniego akapitu niniejszego 
artykułu, można rozważać wsparcie 
projektu, jeśli spełnione są wszystkie 
poniższe warunki:
a) studium wykonalności i sprawozdanie z 
oceny oddziaływania na środowisko 
dotyczące proponowanej inwestycji 
potwierdzają istnienie ciągłego strumienia 
odpadów odpowiadającego proponowanej 
mocy produkcyjnej;
b) państwo członkowskie określiło 
dostępność odpadów i pozostałości 
biomasy w swoim krajowym planie w 
dziedzinie energii i klimatu oraz w danych 
przekazanych na potrzeby sprawozdania 
UE dotyczącego zrównoważonej 
bioenergii;
c) okres kompensacji emisji dla paliwa 
wynosi maksymalnie 10 lat;
d) na poziomie NUTS 2 nie jest 
prowadzona obecnie działalność 
wykorzystująca biomasę drzewną.

Or. en

Uzasadnienie

Okres kompensacji emisji to czas, w jakim ponowny wzrost kompensuje pozyskane drewno i 
utracony wzrost – wyrażony w postaci dwutlenku węgla. W przypadku biomasy leśnej, gdy 
wykorzystywane są pozostałości, okres kompensacji emisji wynosi około 10 lat. Rodzaj 
wykorzystywanej biomasy leśnej ma zasadnicze znaczenie dla wpływu energii produkowanej z 
biomasy leśnej na bilans dwutlenku węgla netto.
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Poprawka 494
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji, które nie są 
zrównoważone środowiskowo zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2019/2088;

Or. es

Poprawka 495
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji produkcyjnych w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, które 
wiążą się z transferem miejsc pracy, 
kapitału i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego.

Or. en

Uzasadnienie

FST nie powinien prowadzić do przenoszenia działalności gospodarczej.

Poprawka 496
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji, które prowadziłyby do 
niezrównoważonego wykorzystania 
biomasy lub wszelkiego wykorzystania 
upraw roślin spożywczych do celów 
produkcji energii;

Or. en

Poprawka 497
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) działań lub inwestycji niezgodnych 
z zasadą „nie szkodzić” określoną w 
unijnej systematyce dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 498
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych, w 
tym odzysku energii;

Or. en

Poprawka 499
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Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Or. en

Poprawka 500
Nicolae Ştefănuță

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea)  inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Or. en

Poprawka 501
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) inwestycji, które nie przyczyniają 
się do osiągnięcia celów klimatycznych 
Unii ustanowionych w rozporządzeniu 
(UE) … /… [Europejskie prawo o 
klimacie] lub szkodzą celom 
środowiskowym, o których mowa w 
najnowszym unijnym programie działań w 
zakresie środowiska przyjętym zgodnie z 
art. 192 ust. 3 TFUE;

Or. en
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Poprawka 502
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) działań lub inwestycji, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem tworzenia 
efektów „lock-in” lub aktywów 
osieroconych, z uwzględnieniem ich cyklu 
życia;

Or. en

Poprawka 503
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) działań lub inwestycji, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem 
długoterminowej nierentowności i 
zależności od dotacji po początkowym 
etapie zwiększania skali;

Or. en

Poprawka 504
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) działań lub inwestycji, które 
mogłyby wpłynąć negatywnie na rozwój i 
zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych oraz skutkowałyby 
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blokadą aktywów i byłyby niezgodne z 
celem neutralności klimatycznej, z 
uwzględnieniem ich cyklu życia.

Or. en

Poprawka 505
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przeznacza się unijnego finansowania 
na działania związane z planowaniem 
nowego wydobycia paliw kopalnych lub 
produkcji torfu, w tym ponownym 
otwieraniem tymczasowo zlikwidowanych 
zakładów wydobywczych w regionie 
NUTS 2, do którego należy dane 
terytorium, w trakcie trwania programu. 
Państwa członkowskie mogą jednak 
włączyć finansowanie krajowe takich 
działań do odpowiednich planów 
inwestycyjnych, jeśli wynika to ze 
względów bezpieczeństwa energetycznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Poprawka 506
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu 3 miesięcy od rozszerzenia 
zakresu rozporządzenia (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki] na 
działania, które istotnie osłabiają 
zrównoważenie środowiskowe, Komisja 
dokona przeglądu niniejszego artykułu w 
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celu zapewnienia, by FST nie wspierał 
żadnych działań, które istotnie osłabiają 
zrównoważenie środowiskowe.

Or. en

Poprawka 507
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działań lub inwestycji, które mogłyby 
wpłynąć negatywnie na rozwój i 
zastosowanie niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych oraz skutkowałyby 
blokadą aktywów szkodliwą dla celów 
klimatycznych i środowiskowych, z 
uwzględnieniem ich cyklu życia;

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia spójności prawodawstwa i polityki. Dostosowanie i odniesienie do unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 508
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działań lub inwestycji, które nie są zgodne 
z celami klimatycznymi i środowiskowymi 
Unii, zasadą „nie szkodzić” oraz unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en
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Uzasadnienie

Kwestia spójności prawodawstwa i polityki. Dostosowanie i odniesienie do unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 509
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działań lub inwestycji, które wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem długoterminowej 
nierentowności i zależności od dotacji po 
początkowym etapie zwiększania skali;

Or. en

Poprawka 510
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
W drodze odstępstwa od art. 5 lit. d) i w 
następstwie zatwierdzenia przez Komisję, 
FST wspiera inwestycje w zakresie 
produkcji, przetwarzania, dystrybucji, 
składowania lub spalania gazu ziemnego, 
o ile są spełnione łącznie następujące 
warunki: 
– inwestycje prowadzą do modernizacji 
lub zastąpienia istniejącej infrastruktury 
charakteryzującej się większą 
intensywnością emisji dwutlenku węgla, 
– infrastruktura objęta wsparciem opiera 
się na synergii ze zdolnością do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych i innej energii neutralnej 
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pod względem emisji dwutlenku węgla. 
Odstępstwo stosuje się na potrzeby okresu 
przejściowego i udziela się go w tym 
okresie do 2050 r. 

Or. en

Uzasadnienie

To ensure the security of supply we need more investments for smooth and just transition from 
carbon to green electricity production. During this transitional period, it seems impossible to 
rely only on renewable energy production and consequently we have to ensure that the 
natural gas might be used only for the transitional period as an energy source. In order to 
decrease the emissions in transport sector we have to switch both passenger and freight 
transport into e-mobility and alternative fuels. Insofar as transport becomes more dependent 
from electricity production we need a security of energy supply.

Poprawka 511
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu. Zasoby 
należy przydzielać sektorom najbardziej 
dotkniętym przejściem na neutralność 
klimatyczną.

Or. en

Poprawka 512
João Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, nadając priorytet regionom 
słabiej rozwiniętym w ramach polityki 
spójności, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Or. pt

Poprawka 513
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane osoby i terytoria, na podstawie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7 i zatwierdzonych przez Komisję jako 
część programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu.

Or. en

Poprawka 514
Pär Holmgren
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór osób i terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny ze 
zobowiązaniem Unii i państw 
członkowskich do ograniczenia wzrostu 
globalnej temperatury do 1,5 °C w 
stosunku do poziomu przed 
uprzemysłowieniem, celami 
klimatycznymi Unii zdefiniowanymi w 
rozporządzeniu (UE) … /… [Europejskie 
prawo o klimacie], krajowym planem w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
długoterminową strategią państwa 
członkowskiego, a także powiązanymi 
zaleceniami Komisji i celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 515
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
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członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu. W przypadku państw 
członkowskich, które nie zobowiązały się 
jeszcze do osiągnięcia unijnego celu w 
zakresie neutralności klimatycznej do 
2050 r., Komisja zwalnia tylko 50 % ich 
krajowych przydziałów i udostępni 
pozostałe 50 % po przyjęciu tego celu.

Or. en

Poprawka 516
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, a także zobowiązaniem do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r., w tym celów 
pośrednich na 2030 r. i 2040 r.

Or. en

Poprawka 517
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, a także z zasadą braku 
wyrządzania istotnej szkody ustanowioną 
w rozporządzeniu w sprawie systematyki.

Or. en

Poprawka 518
Liudas Mažylis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

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

Or. en

Poprawka 519
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim prawem o 
klimacie [2020/...].

Or. en

Poprawka 520
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz jego długoterminową 
strategią.

Or. en

Poprawka 521
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Martin Hojsík, 
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz porozumieniem paryskim.

Or. en

Poprawka 522
Mairead McGuinness, Roberta Metsola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
dotkniętych procesem transformacji 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Poprawka 523
Miriam Dalli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
dotkniętych procesem transformacji 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Poprawka 524
Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
dotkniętych procesem transformacji 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie uzasadniony, 
a terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Poprawka 525
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na terytoriach, na których działa przemysł 
paliw kopalnych, Komisja zatwierdza 
program tylko wówczas, gdy istnieje 
harmonogram wycofania sektora paliw 
kopalnych w krajowym planie w 
dziedzinie energii i klimatu państwa 
członkowskiego, który jest zgodny z celem 
porozumienia paryskiego dotyczącym 
ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C i Europejskim prawem o klimacie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wypłacać środków finansowych z FST regionom, w których działają sektory paliw 
kopalnych, jeśli nie istnieją ambitne harmonogramy kompletnego wycofania operacji 
opartych na paliwach kopalnych.

Poprawka 526
Michal Wiezik, Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
nie przyjęły jeszcze długoterminowej 
strategii ustanawiającej cel w zakresie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., Komisja zwalnia tylko 50 % ich 
krajowych przydziałów i udostępni 
pozostałe 50 % po przyjęciu tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie jasnego harmonogramu jest zasadniczym warunkiem wstępnym planowania i 
zapewniania sprawiedliwej transformacji. Bez wyraźnego zobowiązania do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej, zgodnie z celami porozumienia paryskiego, istnieje duże ryzyko, że 
nadal podejmowane będą wysiłki w celu wzmocnienia status quo lub opóźnienia 
transformacji – w sprzeczności z interesami zapewniania sprawiedliwej transformacji i 
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dywersyfikacji gospodarczej.

Poprawka 527
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
nie zatwierdziły jeszcze redukcji emisji o 
co najmniej 65 % do 2030 r. w 
porównaniu z poziomami z 1990 r., 
Komisja nie zwalnia żadnych krajowych 
przydziałów tych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie na rzecz sprawiedliwej transformacji musi iść w parze ze zdecydowanym 
zobowiązaniem do dekarbonizacji.

Poprawka 528
Peter Liese, Adam Jarubas, Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Dan-Ștefan Motreanu, 
Ljudmila Novak, Christophe Hansen, Dolors Montserrat, Stefan Berger, Christian 
Doleschal, Cindy Franssen, Christine Schneider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. 
[21a] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 
Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 

2. Priorytet lub priorytety FST mogą 
obejmować zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Należy wykluczyć przesunięcie środków z 
EFRR i EFS+ do FST.



PE652.279v02-00 110/190 AM\1206578PL.docx

PL

trzykrotności tej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wydaje się, by łączenie środków FST ze środkami z EFRR lub EFS+ miało sens, gdyż 
mogłoby oznaczać brak środków z EFRR i EFS+ w innych obszarach. W niektórych 
regionach zaproponowane rozporządzenie oznaczałoby, że prawie wszystkie środki finansowe 
z EFRR i EFS+ byłyby kierowane wyłącznie do regionów korzystających z FST dodatkowo 
względem finansowania z FST. Należy pozwolić poszczególnym państwom członkowskim i 
regionom zdecydować, w jakich obszarach wykorzystać finansowanie z EFRR lub EFS+.

Poprawka 529
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 530
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 2. Programy lub priorytety FST są 
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obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

finansowane z zasobów FST, na które 
składają się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21 
ust. 1] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 531
Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu, 
ale nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 
Przesunięcie środków jest dobrowolne dla 
państw członkowskich. Łączna wysokość 
środków z EFRR i EFS+ przesuwanych do 
priorytetu FST powinna być równa co 
najmniej 1,5-krotności kwoty wsparcia z 
FST na cele tego priorytetu, ale nie może 
przekroczyć trzykrotności tej kwoty.

Or. es

Poprawka 532
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+, które 
mogą być przesunięte do priorytetu FST, 
nie powinna przekraczać trzykrotności tej 
kwoty.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć swobodę w decydowaniu o tym, czy przekazać środki z 
EFRR oraz EFS+ na cele FST, gdyż te dwa fundusze również realizują istotne projekty 
infrastrukturalne i społeczne.

Poprawka 533
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu, 
ale nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST mogą 
obejmować zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu, 
ale nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

Or. en



AM\1206578PL.docx 113/190 PE652.279v02-00

PL

Poprawka 534
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2.  Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz wszelkie środki przesunięte przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST nie może 
przekroczyć trzykrotności kwoty wsparcia 
z FST na cele tego priorytetu.

Or. it

Poprawka 535
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST nie 
powinna przekraczać 3-krotności kwoty 
wsparcia z FST. Przesunięcie jest 
dobrowolne i podlega decyzji państw 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Zaproponowany mechanizm przenoszenia oparty na dopasowywaniu środków uzyskanych z 
FST do zasobów państwa członkowskiego (zasoby własne lub środki na politykę spójności) 
powinien mieć charakter opcjonalny (zamiast obowiązkowego), aby umożliwić państwom 
członkowskim ocenę najlepszego sposobu przydziału zasobów. Celem jest unikanie 
przesuwania zasobów już przeznaczonych na inne zasadnicze projekty w kierunku działań 
FST, co może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji.

Poprawka 536
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Projekty finansowane z FST 
przyczyniające się do zrealizowania jego 
celu szczegółowego mogą uzyskać 
finansowanie do 75% założonych kosztów.

Or. pl

Uzasadnienie

Wytyczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego mogą zostać zastosowane także w FST.

Poprawka 537
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami lokalnymi i regionalnymi 
danych terytoriów, zgodnie z zasadą 
partnerstwa ustanowioną w art. 6 
rozporządzenia (UE) .../... [nowe RWP], 
co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
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NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

Opracowanie planów powinny poprzedzać 
obowiązkowe konsultacje publiczne z 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, w tym społecznościami 
lokalnymi, odpowiednimi 
stowarzyszeniami przemysłowymi, 
uniwersytetami i instytucjami badawczymi 
itd. w sprawie treści terytorialnych planów 
transformacji.

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

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

Or. en

Poprawka 538
Roberta Metsola, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych, potrzeb w 
zakresie przekształcenia procesów 
produkcyjnych zakładów przemysłowych o 
najwyższej intensywności emisji gazów 
cieplarnianych, a także sektorów, które 
najbardziej przyczyniają się do produkcji 
gazów cieplarnianych, określonych w 
odpowiednich krajowych planach w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
strategiach długoterminowych.

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

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

Or. en

Poprawka 539
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Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria, które odpowiadają 
wyższym poziomom lub mogą być częścią 
wyższych poziomów, takich jak poziom 3 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 3”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 868/201417 albo części 
tych regionów, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku II. Terytoria te 
powinny stanowić obszary najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
gospodarczymi i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów cieplarnianych 
lub niezgodności produkcji z celem 
neutralności klimatycznej.

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dysponować większą elastycznością pod względem oceny i 
definiowania terytoriów dotkniętych transformacją w sposób, który będzie odpowiadać celowi 
FST i zapewni najwięcej rezultatów. W niektórych państwach członkowskich poziom NUTS 3 
może nie stanowić najbardziej odpowiednich jednostek terytorialnych dla wdrażania 
europejskiej polityki i może prowadzić do ograniczonych skutków przewidywanych środków.

Poprawka 540
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych, a także sektorów, w 
których na gotowe produkty przemysłowe 
bezpośredni wpływ wywiera przejście na 
neutralność emisyjną.
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_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

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

Or. en

Poprawka 541
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. W każdym państwie członkowskim 
właściwe organy przygotowują, wspólnie z 
właściwymi zainteresowanymi stronami, 
w tym społeczeństwem obywatelskim, 
związkami zawodowymi i odpowiednimi 
społecznościami lokalnymi, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
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intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 542
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji 
i wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy i nowych wymogów w 
zakresie zatrudnienia, zgodnie z 
restrukturyzacją zdolności przemysłowych 
i produkcyjnych.
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cieplarnianych.

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

Or. pt

Poprawka 543
Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący obszary 
dotkniętego terytorium lub terytoriów 
odpowiadających poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.
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_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

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

Or. en

Poprawka 544
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji 
i wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy oraz potrzeb w zakresie 
przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. it

Poprawka 545
Cindy Franssen, Kris Peeters

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o wysokiej intensywności 
lub emisji gazów cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 546
Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Lídia Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
lokalnymi organami danych terytoriów, co 
najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

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

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Poprawka 547
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

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

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Poprawka 548
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

skreśla się

Or. it

Poprawka 549
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym i regionalnym procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, zrównoważonej pod 
względem środowiskowym, w pełni opartej 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r., w tym 
prawnie wiążące terminy wycofywania 
wszystkich paliw kopalnych z danego 
terytorium odpowiadające celowi 
ograniczenia wzrostu globalnej 
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temperatury do 1,5 °C w stosunku do 
poziomu przed uprzemysłowieniem oraz 
harmonogram głównych etapów 
transformacji i środków przyczyniających 
się do osiągnięcia celów najnowszej wersji 
unijnego planu działań w zakresie 
środowiska oraz celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

Or. en

Poprawka 550
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku dekarbonizacji wymaganej 
zgodnie z Europejskim prawem o 
klimacie, w tym szczegółowy i precyzyjny 
harmonogram głównych etapów 
transformacji, takich jak likwidacja 
instalacji paliw kopalnych oraz ogólne 
terminy wycofania, w tym, w przypadku 
stosowania węgla kamiennego, 
wycofywania węgla kamiennego 
najpóźniej do 2030 r.; etapy te powinny 
być zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim prawem o klimacie bądź 
bardziej ambitne;

Or. en

Uzasadnienie

Opisy muszą uwzględniać cel na 2030 r., a nie tylko cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 551
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
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Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., w tym 
harmonogram głównych etapów 
transformacji, takich jak likwidacja 
instalacji paliw kopalnych oraz ogólne 
terminy wycofania technologii 
charakteryzujących się wysokimi emisjami 
gazów cieplarnianych, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 552
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin, Asger Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) szczegółowy opis przebiegającego 
na szczeblu krajowym procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. oraz celu 
pośredniego na 2030 r., w tym 
harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim prawem o klimacie 
[2020/...];

Or. en
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Poprawka 553
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym już podjęte działania w 
zakresie transformacji oraz harmonogram 
głównych następnych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 554
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
najpóźniej do 2050 r., w tym 
harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
porozumieniem paryskim;

Or. en

Poprawka 555
Alessandra Moretti, Simona Bonafè
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu oraz 
długoterminową strategią;

Or. en

Poprawka 556
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) szczegółowy opis przebiegającego 
na szczeblu krajowym procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu najpóźniej do 2050 
r., w tym harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 557
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 

a) szczegółowy opis przebiegającego 
na szczeblu krajowym procesu 
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kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu najpóźniej do 2040 
r., w tym harmonogram głównych etapów 
transformacji, które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 558
Michal Wiezik, Radan Kanev, Lídia Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z celami krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim prawem o klimacie;

Or. en

Poprawka 559
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
opracowane w oparciu o najnowszą wersją 
krajowego planu w dziedzinie energii i 
klimatu;
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Or. pl

Uzasadnienie

Nie należy tworzyć hierarchii tych dokumentów, gdyż mają one inny tryb przygotowania, inne 
ramy czasowe i służą innym celom.

Poprawka 560
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r., w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 561
Javi López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1, z uwzględnieniem 
takich wskaźników jak wskaźnik 
bezrobocia, wskaźnik wyludniania się, a 
także wcześniejszych działań podjętych na 
danym terytorium w celu stymulowania 
dekarbonizacji kluczowych sektorów i 
rodzajów działalności;
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Or. es

Poprawka 562
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w 
najnowszej wersji krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu, i dlaczego 
powinny one otrzymać wsparcie z FST 
zgodnie z ust. 1;

Or. it

Poprawka 563
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 564
Mick Wallace, Clare Daly

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

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

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

Or. en

Poprawka 565
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją, przed którymi 
stoją osoby i terytoria najbardziej dotknięte 
jej skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi, środowiskowymi i 
dotyczącymi równości płci skutkami, 
zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu, zrównoważoną pod 
względem środowiskowym, w pełni opartą 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r.; 
wskazanie potrzeb i celów w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., w szczególności związanych z 
koniecznym zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a także innych form 
transformacji społeczno-gospodarczej 
koniecznych do wywiązania się przez 
państwa członkowskie ze zobowiązania do 
ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5 °C w stosunku do 
poziomu przed uprzemysłowieniem;

Or. en
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Poprawka 566
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, dla rynku 
pracy, gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami oraz dodatkowymi korzyściami, 
w szczególności pod względem zdrowia i 
dobrostanu, przejścia na gospodarkę w 
pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, o obiegu zamkniętym i 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone, a także potencjalnie tworzonych 
miejsc pracy i innych skutków 
społecznych; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 567
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
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gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami ekologicznego przejścia na 
gospodarkę bezemisyjną i o obiegu 
zamkniętym; wskazanie liczby miejsc 
pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone; 
potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które 
mają być osiągnięte do 2030 r., związane z 
przekształceniem energochłonnego i 
emisyjnego przemysłu i rolnictwa zgodnie 
z celem ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5 °C, odchodzeniem od 
stosowania paliw kopalnych oraz 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 568
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
osób potencjalnie wymagających zmiany 
kwalifikacji; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
a także konieczne zachęty do tworzenia 
przedsiębiorstw typu start-up i 
utrzymywania zatrudnienia;

Or. pt
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Poprawka 569
Petros Kokkalis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
zgodnie z celem dotyczącym ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 °C 
ustanowionym w porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 570
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
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dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone oraz liczby przedsiębiorstw, 
których działalność zostanie zakłócona, i 
oczekiwanych utraconych dochodów; 
potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które 
mają być osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 571
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Maria Arena, César Luena, Delara 
Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Javi López, 
Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
zgodnie z odchodzeniem od wykorzystania 
paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 572
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Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją 
terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

c) ocenę szkód, jakie transformacja 
wyrządziła terytoriom określonym w ust. 
1, przy uwzględnieniu jej skutków 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych; wskazanie liczby miejsc 
pracy, które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone; 
potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które 
mają być osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. it

Poprawka 573
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu do 2050 r.; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; potrzeby i cele 
w zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane z 
zaprzestaniem na tych terytoriach 
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się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 574
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych wyzwań i możliwości 
związanych z przejściem na gospodarkę w 
pełni opartą na zasobach odnawialnych, 
wysoce zasobo- i energooszczędną, o 
obiegu zamkniętym i neutralną dla 
klimatu, oraz związanych z tym wyzwań i 
możliwości pod względem rynku pracy, 
wraz ze szczegółowym wykazem 
planowanych działań, a także wpływu na 
zachowanie, podtrzymywanie i 
wzmacnianie istniejących lokalnych 
zasobów ludzkich oraz potencjału 
edukacyjnego i przemysłowego;

Or. en

Poprawka 575
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych i dotyczących równości 
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gospodarkę neutralną dla klimatu; płci skutków sprawiedliwego przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu, 
zrównoważoną pod względem 
środowiskowym, w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 576
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków ekologicznego 
przejścia na gospodarkę bezemisyjną i o 
obiegu zamkniętym;

Or. en

Uzasadnienie

Transformacja polega nie tylko na neutralności klimatycznej – przewiduje rozwój odpornych i 
adaptacyjnych społeczeństw dysponujących czystym powietrzem i wodą oraz niskoemisyjnych, 
żyjących w zgodzie z naturą.

Poprawka 577
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków przejścia na 
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gospodarkę neutralną dla klimatu; gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r.;

Or. en

Poprawka 578
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 579
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. it

Poprawka 580
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

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

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Wymóg ten tworzy zbędną barierę administracyjną i nie ma wyraźnej wartości dodanej.

Poprawka 581
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 582
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami, w tym 
strategiami ponownej stymulacji 
gospodarczej i przemysłowej w celu 
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podtrzymania produkcji oraz zachowania 
lub zwiększenia poziomów zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 583
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa oraz 
sposoby zaangażowania właściwych 
organów lokalnych i regionalnych oraz 
lokalnych zainteresowanych stron w 
organizację i wdrażanie partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, a także środki 
podejmowane w celu zapewnienia 
przejrzystości tych mechanizmów 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 584
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa oraz 
wykaz zaangażowanych partnerów, o 
których mowa w ust. 3, planowane środki 
w zakresie monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, zgodnie z 
rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/20141a;
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_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014
R0240

Or. en

Poprawka 585
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opis sposobu przeprowadzenia 
konsultacji publicznych poprzedzających 
przygotowanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji oraz 
uwzględnienia wyniku tych konsultacji;

Or. en

Poprawka 586
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanych wkładów w cele 
szczegółowe FST określone w art. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Cel FST powinien być dwojaki – wsparcie regionów w dekarbonizacji z uwzględnieniem 
wyzwań społeczno-gospodarczych oraz zmniejszanie nierówności. Opis zawarty w 
terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji powinien pokazywać, w jaki sposób 
działania osiągają te cele.
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Poprawka 587
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w wyzwania, 
o których mowa w lit. c);

Or. en

Poprawka 588
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
szkód wynikających z transformacji;

Or. it

Poprawka 589
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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liczbę nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 590
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 591
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia, 
aby zapewnić udany proces transformacji, 
o którym mowa w lit. a), oraz sprostać 
wyzwaniom, o których mowa w lit. c);

Or. en
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Poprawka 592
Sándor Rónai, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia Spurek, István 
Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, Delara Burkhardt, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos Androulakis, Monika Beňová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 593
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 

skreśla się
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dyrektywy 2003/87/WE: wyczerpujący 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 594
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 595
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 596
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 

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

uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, o obiegu 
zamkniętym i neutralną dla klimatu oraz 
do znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 597
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r. i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 598
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w zakresie 
infrastruktury transportowej: wykaz 
takich operacji oraz ocenę skutków 
wskazującą poziom przyciągania 
inwestycji i oczekiwaną liczbę miejsc 
pracy utworzonych dzięki budowie 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 599
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) w przypadku, gdy wsparcie jest 
udzielane na rzecz wdrażania, na okres 
przejściowy, technologii mających na celu 
zmniejszone wytwarzanie emisji gazów 
cieplarnianych: analizę wskazującą 
korzyści uzyskane dzięki zachowaniu 
miejsc pracy w porównaniu z korzyściami 
z ograniczenia emisji;

Or. en

Poprawka 600
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
wszyscy właściwi partnerzy zgodnie z art. 
[6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 601
Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, Europejskim filarem praw 
socjalnych, Europejskim prawem o 
klimacie oraz celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 602
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być w miarę 
możliwości spójne ze strategiami 
terytorialnymi, o których mowa w art. [23] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], z 
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inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

odpowiednimi strategiami inteligentnej 
specjalizacji, zintegrowanymi krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 603
Adam Jarubas, Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być w miarę 
możliwości spójne ze strategiami 
terytorialnymi, o których mowa w art. [23] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], z 
odpowiednimi strategiami inteligentnej 
specjalizacji, zintegrowanymi krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 604
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz celami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.
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Or. pt

Poprawka 605
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji oraz 
zintegrowanymi krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski filar praw socjalnych nie jest prawnie wiążący dla państw członkowskich.

Poprawka 606
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji musi być spójny z celem 
ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5 °C w stosunku do 
poziomu przed uprzemysłowieniem oraz z 
celem powstrzymania i odwrócenia utraty 
różnorodności biologicznej do 2030 r. Nie 
może prowadzić do szkodliwych dla 
środowiska efektów „lock-in”, w 
szczególności efektów „lock-in” 
związanych z intensywnością emisji 
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dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 607
Radan Kanev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
paliw kopalnych i stwarzają możliwość 
dalszego wzmocnienia gospodarek 
lokalnych i krótkich szlaków 
gospodarczych.
Państwa członkowskie mogą jednak 
włączyć finansowanie krajowe takich 
działań do odpowiednich planów 
inwestycyjnych, jeśli wynika to ze 
względów bezpieczeństwa energetycznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Poprawka 608
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje w infrastrukturę paliw 
kopalnych.

Or. en



AM\1206578PL.docx 157/190 PE652.279v02-00

PL

Poprawka 609
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku wskaźników 
produktu, które powinny obejmować 
wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
ustanowione w rozporządzeniu w sprawie 
systematyki i rozporządzeniu w sprawie 
ujawniania informacji (UE 2019/2088), 
wartość bazową ustala się na poziomie 
zero. Cele pośrednie określone na 2024 r. 
oraz cele końcowe wyznaczone na 2029 r. 
mają charakter kumulacyjny. Cele 
końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 610
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. it
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Poprawka 611
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem wskaźniki produktu zostaną określone wraz z celami pośrednimi na lata 
2024 i 2029. W przypadku nieosiągnięcia co najmniej jednego celu na poziomie przynajmniej 
65 % dotacja z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ulega zmniejszeniu. 
Pozostaje pytanie, czy w 2024 r. będą wymierne produkty.

Poprawka 612
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Korekty finansowe

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

Or. pl

Uzasadnienie

Ta zasada importowana z polityki spójności nie powinna mieć zastosowania w pierwszym 
etapie działania FST, który będzie okresem próbnym, w którym może być popełnionych wiele 
błędów.

Poprawka 613
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. it

Poprawka 614
Esther de Lange, Lídia Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 615
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 616
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 617
Michal Wiezik, Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 618
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki rezultatu zależą nie tylko od interwencji, ale także od innych czynników. Zgodnie z 
niniejszą poprawką należy usunąć każde odniesienie do wskaźników „rezultatu” zawarte w 
załączniku III.

Poprawka 619
Asger Christensen, Fredrick Federley, Irena Joveva, Ulrike Müller, Karin Karlsbro, 
Martin Hojsík, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach przeglądu śródokresowego, o 
którym mowa w art. 7 ust. 4, ocenia się 
dążenie do osiągnięcia do 2050 r. celu w 
postaci zeroemisyjności netto oraz celów 
pośrednich do 2030 r. Niewystarczające 
postępy w ograniczaniu emisji gazów 
cieplarnianych, stwierdzone w trakcie tego 
przeglądu śródokresowego, oznaczają 
zmniejszenie wsparcia z FST.

Or. en
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Poprawka 620
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 i art. 8 ust. 4, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od [dzień wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia].

Or. en

Poprawka 621
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na okres 5 lat 
od [dzień wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. it

Poprawka 622
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 623
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 624
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 625
Michal Wiezik, Radan Kanev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 626
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

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

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

Or. en

Poprawka 627
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Milan Brglez, Tudor Ciuhodaru, Eric Andrieu, Sylwia 
Spurek, István Ujhelyi, Jytte Guteland, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Arena, 
César Luena, Delara Burkhardt, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nikos 
Androulakis, Javi López, Monika Beňová, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 628
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 629
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 
podstawie następujących kryteriów, z 
zastosowaniem wskazanej wagi:

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 
podstawie następujących kryteriów, 
obliczonych jako średnia za lata 2015–
2017, z zastosowaniem wskazanej wagi:

Or. en

Poprawka 630
João Ferreira

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

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

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych, transportu, 
budynków, zmian sposobu użytkowania 
gruntów i innych źródeł uznanych za 
istotne w regionach na poziomie NUTS 2 i 
3, w których intensywność emisji 
dwutlenku węgla – określona jako stosunek 
emisji gazów cieplarnianych z powyższych 
źródeł zgłoszonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady do PKB 
danego regionu – przekracza dwukrotnie 
średnią dla UE-27. Jeżeli w danym 
państwie członkowskim poziom ten nie jest 
przekroczony w żadnym regionie na 
poziomie NUTS 2 i 3, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 i 3 o najwyższej intensywności 
emisji dwutlenku węgla (waga 39 %),

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

Or. pt

Poprawka 631
Javi López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
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zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady 28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady 28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 25 %),

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

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

Or. es

Poprawka 632
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 44 %),

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

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

Or. en

Poprawka 633
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 25 %),

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Sektorem, który zostanie w pierwszej kolejności i najbardziej dotknięty transformacją 
energetyczną, jest wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Debata o sprawiedliwej 
transformacji rozpoczęła się od trudnej sytuacji tego sektora. Dlatego za najważniejsze 
kryterium podziału powinno się uznać zatrudnienie w tym sektorze.

Poprawka 634
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 635
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 20 %),

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

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

Or. it
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Poprawka 636
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 35 %),

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

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

Or. en

Poprawka 637
Nikos Androulakis

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

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

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 40 %),

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

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

Or. en

Poprawka 638
Javi López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) (ii) wskaźnik bezrobocia na danym 
terytorium (waga 20 %);

Or. es
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Poprawka 639
Javi López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) (iii) wskaźnik wyludniania się 
(waga 15 %);

Or. es

Poprawka 640
Javi López

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) (iv) przeprowadzone wcześniej 
działania na rzecz osiągnięcia celów 
klimatycznych i środowiskowych, z 
uwzględnieniem ich wpływu 
gospodarczego i pod względem spadku 
zatrudnienia (waga 15 %);

Or. es

Poprawka 641
Nikos Androulakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego jako 
stosunek siły roboczej w przemyśle ogółem 
(waga 32 %),

Or. en
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Poprawka 642
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 643
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 49 
%),

Or. pl

Uzasadnienie

Sektorem, który zostanie w pierwszej kolejności i najbardziej dotknięty transformacją 
energetyczną, jest wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Debata o sprawiedliwej 
transformacji rozpoczęła się od trudnej sytuacji tego sektora. Dlatego za najważniejsze 
kryterium podziału powinno się uznać zatrudnienie w tym sektorze.

Poprawka 644
Javi López

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

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

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 12 
%),

Or. es

Poprawka 645
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 30 
%),

Or. it

Poprawka 646
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
30 %),

Or. en

Poprawka 647
Javi López

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

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

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
12 %),

Or. es

Poprawka 648
Ondřej Knotek, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 3 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

Or. en

Poprawka 649
Danilo Oscar Lancini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
49 %),

Or. it

Poprawka 650
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
20 %),

Or. en

Poprawka 651
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) bezrobocie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 i 3 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

Or. pt

Poprawka 652
Nikos Androulakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) ludność obszarów wyspiarskich lub 
oddalonych zależna od autonomicznej 
produkcji energii elektrycznej przez 
generatory na olej napędowy lub benzynę 
(waga 2 %),

Or. en

Poprawka 653
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Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) ambitne wycofywanie wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego do 2030 
r., proporcjonalnie do liczby istniejących 
kopalń i elektrowni (waga 5 %),

Or. en

Uzasadnienie

FST musi być powiązany z ambitnymi celami.

Poprawka 654
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) odsetek regionów na poziomie 
NUTS 2 uznawanych za słabiej rozwinięte 
do celów polityki spójności (waga 10 %), 

Or. pt

Poprawka 655
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) produkcja torfu (waga 0,95 %), (iv) produkcja i spalanie torfu (waga 
0,95 %),

Or. en
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Poprawka 656
Inese Vaidere

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) produkcja torfu (waga 0,95 %), (iv) produkcja torfu energetycznego 
(waga 0,95 %),

Or. en

Poprawka 657
Mick Wallace, Clare Daly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) tempo wyrażone w wartości 
procentowej, w jakim państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, co znajduje 
odzwierciedlenie w odpowiednich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu do 2030 r. (waga 14 %),

Or. en

Uzasadnienie

Należy nagradzać za ambitne działania.

Poprawka 658
Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Grzegorz Tobiszowski, 
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b



PE652.279v02-00 182/190 AM\1206578PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższe ograniczenie oznacza, że maksymalnie 27% całkowitej kwoty FST może trafić do 
państwa, które ma 56% wszystkich miejsc pracy w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego 
w całej UE. Z tego powodu ograniczenie to należy uznać za niesprawiedliwe i je znieść.

Poprawka 659
Alessandra Moretti, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie na podstawie 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane, uwzględniając osiągnięcie 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii na 2020 r., o których mowa 
odpowiednio w art. 1 ust. 1 dyrektywy 
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2012/27/UE i w załączniku I do dyrektywy 
2009/28/WE;

Or. en

Poprawka 660
Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR, lub 30 
% łącznego budżetu funduszu, w 
zależności od tego, która kwota jest 
wyższa. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld 
EUR lub 30 % łącznego budżetu funduszu 
na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 661
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 

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

rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. it

Poprawka 662
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2,5 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2,5 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 663
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
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intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

intensywność pomocy na osobę 
bezrobotną (mierzoną na podstawie liczby 
bezrobotnej ludności danego państwa 
członkowskiego) wynoszącą co najmniej 
0,15 EUR w całym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst KE nie służy osiągnięciu celu FST ani jego funkcji. Proponujemy wprowadzenie 
kryteriów alokacji w oparciu o bezrobotną ludność. Obecne minimalne kryterium 
intensywności pomocy na mieszkańca należy wykluczyć z kryteriów alokacji. Kryterium to jest 
korzystne dla terytoriów o dużej liczbie ludności, które niekonieczne stoją przed dużymi 
wyzwaniami na skutek transformacji. Obszary w większym stopniu dotknięte transformacją 
zwykle znajdują się na obszarach wiejskich charakteryzujących się widocznymi trendami w 
zakresie depopulacji. Proponuje się kryterium alokacji, które uwzględnia wskaźniki 
depopulacji na terytoriach dotkniętych transformacją.

Poprawka 664
Edina Tóth, András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia wcześniejszych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji, 
przyznając niższy udział zasobów państwom członkowskim, które przedwcześnie osiągnęły 
założone cele. Jednocześnie we wniosku faworyzuje się państwa członkowskie, które nie 
wykazały takich osiągnięć. Przez wprowadzenie mechanizmu kompensacyjnego obecna 
poprawka ma na celu przywrócenie równowagi tego dość niesprawiedliwego aspektu 
wniosku. Mechanizm kompensacyjny zapewniłby dodatkowe zasoby dziewięciu państwom 
członkowskim, z których osiem plasuje się wśród najuboższych państw członkowskich UE.

Poprawka 665
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Poprawka 666
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
najnowszej wersji krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu

Or. it
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Poprawka 667
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych z 
transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją w przypadku 
każdego ze wskazanych terytoriów

Or. en

Poprawka 668
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych z 
transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena szkód związanych z 
transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

Or. it

Poprawka 669
Pär Holmgren

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych, zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych, 
sprawiedliwego przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu, zrównoważoną pod 
względem środowiskowym, w pełni opartą 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, o obiegu 
zamkniętym najpóźniej do 2040 r.



PE652.279v02-00 188/190 AM\1206578PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 670
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r., w ramach określonego 
terytorium, służącego wywiązaniu się 
przez państwa członkowskie ze 
zobowiązania do ograniczenia wzrostu 
globalnej temperatury do 1,5 °C w 
stosunku do poziomu przed 
uprzemysłowieniem 

Or. en

Poprawka 671
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Spójność z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami

skreśla się

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e)
[...]
[...]

Or. it

Poprawka 672
Pär Holmgren

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 2 – podpunkt 2.4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i); skreśla się

Or. en

Poprawka 673
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Katalin Cseh, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 3 – podpunkt 3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1a. Opis sposobu konsultowania się z 
przedstawicielami społeczności i 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
oraz angażowania ich w proces 
programowania, zarówno przed 
opracowaniem dokumentów 
programowych, jak i po ich opracowaniu.

Or. en

Poprawka 674
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás González 
Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne WSKAŹNIKI produktu w 
ramach POLITYKI REGIONALNEJ 
(„RCO”) i wspólne WSKAŹNIKI rezultatu 
w ramach POLITYKI REGIONALNEJ 
(„RCR”) dla Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji29

Wspólne WSKAŹNIKI produktu w 
ramach POLITYKI REGIONALNEJ 
(„RCO”) dla Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji29

_________________ _________________
29 Na potrzeby prezentacji danych 
pogrupowano wskaźniki, aby ułatwić 
zestawianie ich ze wskaźnikami 

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

występującymi w innych rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych funduszy w 
ramach polityki spójności.

Or. en

Uzasadnienie

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


