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Poprawka 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii w 
skuteczny i sprawiedliwy sposób, w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy 
i wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu 
i ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych. Aby zapewnić trwałe 
zatrudnienie osobom najbardziej 
dotkniętym transformacją, należy 
przeznaczyć na ten cel skuteczne 
wsparcie.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final

Or. en

Poprawka 23
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii w 
skuteczny i sprawiedliwy sposób, w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie ze 
zobowiązaniem przestrzegania 
porozumienia paryskiego oraz celem, 
jakim jest osiągnięcie przez UE celu w 
zakresie ograniczenia emisji do 2030 r. i 
neutralności klimatycznej do 2040 r. 
w skuteczny i sprawiedliwy sposób, 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final

Or. en

Poprawka 24
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
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nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii w 
skuteczny i sprawiedliwy sposób, w 
ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła wymagające cele w zakresie 
przeprowadzenia transformacji 
energetycznej. W ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu ogłoszono wprowadzenie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 
aby zagwarantować, że lokalne 
gospodarki na terytoriach najbardziej 
dotkniętych tymi zmianami 
strukturalnymi zostaną szybko 
zdywersyfikowane dzięki racjonalnym 
inwestycjom oraz że wszyscy pracownicy 
zatrudnieni obecnie w sektorach, których 
dotyczy transformacja, zostaną 
odpowiednio przekwalifikowani i szybko 
powrócą na lokalny rynek pracy.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final

Or. en

Poprawka 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej w Unii w 
skuteczny i sprawiedliwy sposób, w 

(1) W dniu 11 grudnia 2019 r.9 
Komisja przyjęła komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu, w którym 
nakreśliła plan działania zapoczątkowujący 
nową politykę wzrostu dla Europy i 
wyznaczyła ambitne cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
ochrony środowiska. Zgodnie z celem, 
jakim jest realizacja celów Unii w zakresie 
klimatu i energii do 2030 r. oraz 
osiągnięcie do 2050 r. neutralności 
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ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
ogłoszono wprowadzenie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma 
zapewnić środki umożliwiające stawienie 
czoła wyzwaniom związanym z klimatem, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. 
Najbardziej narażone na szkodliwe skutki 
zmiany klimatu i degradacji środowiska są 
regiony i osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji. Zarządzanie transformacją 
wymaga jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

klimatycznej w Unii w skuteczny 
i sprawiedliwy sposób, w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszono 
wprowadzenie mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji, który ma zapewnić środki 
umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom 
związanym z klimatem, nie pozostawiając 
nikogo w tyle. Najbardziej narażone na 
szkodliwe skutki zmiany klimatu i 
degradacji środowiska są regiony i osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji. 
Zarządzanie transformacją wymaga 
jednocześnie znacznych zmian 
strukturalnych.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final

Or. en

Poprawka 26
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na regionach i 
sektorach najsilniej odczuwających jej 
skutki ze względu na swoją zależność od 
paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego, torfu i łupków bitumicznych, 
lub od procesów przemysłowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 

(2) W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja 
przyjęła komunikat w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu10 ustanawiający 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, 
który koncentruje się na sektorach 
najsilniej odczuwających skutki 
transformacji energetycznej ze względu na 
swoją zależność od paliw kopalnych, 
w tym węgla kamiennego, torfu i łupków 
bitumicznych, lub od procesów 
przemysłowych charakteryzujących się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, a które mają mniejszą 
zdolność do sfinansowania niezbędnych 
inwestycji. Mechanizm sprawiedliwej 
transformacji składa się z trzech filarów: 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji wdrażanego w ramach 
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zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji w 
ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji w 
regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

zarządzania dzielonego, specjalnego 
systemu sprawiedliwej transformacji 
w ramach InvestEU oraz instrumentu 
pożyczkowego na rzecz sektora 
publicznego mającego na celu 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
w regionach dotkniętych skutkami 
transformacji.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Poprawka 27
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.11W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustala się główne etapy i harmonogram 
procesu transformacji oraz wskazuje się 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, które mają mniejszą zdolność do 
sprostania wyzwaniom związanym z 
transformacją.

(3) Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący ustanowienia Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w dniu 14 
stycznia 2020 r.11. W celu lepszego 
programowania i wdrażania funduszu 
należy przyjąć terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w których 
ustala się główne etapy i harmonogram 
procesu transformacji oraz wskazuje się 
terytoria najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami transformacji 
energetycznej mające mniejszą zdolność 
do sprostania wyzwaniom związanym 
z transformacją.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Poprawka 28
Mikuláš Peksa
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję. 
Działania, które przewiduje się do objęcia 
wsparciem, powinny być zgodne z 
działaniami wspieranymi w ramach 
pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je 
uzupełniać.

(4) Należy udostępnić instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
(„instrument”). Stanowi on trzeci filar 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
zapewniający podmiotom sektora 
publicznego wsparcie na inwestycje. Takie 
inwestycje powinny zaspokajać potrzeby 
rozwojowe wynikające z wyzwań 
związanych z transformacją opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przyjętych przez Komisję. 
Plany te należy opracować z udziałem 
właściwych władz regionalnych i 
lokalnych oraz w ścisłej współpracy z 
innymi zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami gospodarczymi i społecznymi, 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, ekspertami, instytucjami 
szkoleniowymi i badawczymi, 
pracodawcami, związkami zawodowymi i 
organizacjami społecznymi, zgodnie z art. 
[6] rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 
Działania, które przewiduje się do objęcia 
wsparciem, powinny być zgodne 
z działaniami wspieranymi w ramach 
pozostałych dwóch filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji i je 
uzupełniać.

Or. en

Poprawka 29
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i 
transportową, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne środki transportu, inteligentne 
gospodarowanie odpadami, środki w 
zakresie czystej energii i efektywności 
energetycznej, w tym remonty i 
przebudowy budynków, wsparcie przejścia 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
renaturalizację i dekontaminację terenów, a 
także podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
transformacją przy jednoczesnym 
spełnieniu zobowiązania do osiągnięcia 
celu, jakim jest ograniczenie wzrostu 
temperatury na świecie do 1,5 °C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, 
instrument powinien obejmować szeroki 
zakres zrównoważonych inwestycji, pod 
warunkiem że przyczyniają się one do 
zaspokojenia potrzeb rozwojowych 
związanych z przejściem na osiągnięcie 
unijnych celów w zakresie klimatu i 
energii do 2030 r. oraz gospodarki 
neutralnej dla klimatu najpóźniej do 2040 
r., jak opisano w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, i są zgodne z 
[rozporządzeniem w sprawie statystyk]. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
energię ze źródeł odnawialnych i 
ekologiczną infrastrukturę transportową, 
wysoce efektywne energetycznie sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, gospodarowanie odpadami 
zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami, energię ze źródeł odnawialnych 
i środki w zakresie efektywności 
energetycznej, w tym remonty 
i przebudowy budynków, wsparcie 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Transformacja 
ta ma na celu uniezależnienie się od 
zużycia zasobów i wyeliminowanie emisji 
netto gazów cieplarnianych oraz innych 
niekorzystnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska związanych m.in. z 
pogorszeniem się stanu różnorodności 
biologicznej i ekosystemów, nadmiernym 
zużyciem zasobów lub zanieczyszczeniem 
chemicznym. Rozwój infrastruktury może 
również obejmować rozwiązania 
prowadzące do zwiększenia jej odporności 
na klęski żywiołowe. W szczególności 
inwestycji tych nie należy prowadzić w 
instalacjach paliw kopalnych ani w 
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środowiskowo działalności gospodarczej. odniesieniu do innych działań 
wyłączonych na mocy art. [5] 
rozporządzenia [rozporządzenie FST] i nie 
powinny one zwiększać ani utrzymywać 
zależności od paliw kopalnych. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
terytoriów o znacznych potrzebach 
związanych z transformacją. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zrównoważone i 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym oraz 
wykorzystać szanse, które wynikają 
z dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach 
instrumentu, EBI powinien wdrożyć swoją 
nową politykę udzielania pożyczek na 
ocenę projektów, a wszyscy partnerzy 
finansowi powinni stosować unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej, 
aby zapewnić przejrzystość 
zrównoważonych projektów. Zasadę 
„niewyrządzania poważnych szkód” 
należy stosować do wszystkich inwestycji 
wspieranych w ramach instrumentu.

Or. en

Poprawka 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku celów Unii w zakresie klimatu 
i energii do 2030 r oraz celu gospodarki 
neutralnej dla klimatu w Unii do 2050 r. 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować czystą 
technologię i infrastrukturę, w tym energię 
odnawialną i dekarbonizację 
infrastruktury transportowej, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne i zrównoważone 
środki transportu, inwestycje w działalność 
badawczą i innowacyjną, w tym na 
uniwersytetach i w publicznych 
instytucjach badawczych, wspieranie 
transferu zaawansowanych i gotowych do 
wprowadzenia na rynek technologii, 
inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową, w tym 
rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
środki w zakresie czystej energii 
i efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, chyba że objęto 
je zakresem odpowiedzialności za szkody 
w środowisku zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”, o której mowa 
w art. 191 TFUE, a także podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji, szkolenia 
i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
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które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. W 
ramach mechanizmów wsparcia należy 
unikać dalszego pogłębiania się różnic 
gospodarczych między regionami UE i 
koncentrować się na wzmacnianiu 
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odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

spójności społecznej wśród wszystkich 
obywateli UE. Wspierane inwestycje mogą 
obejmować infrastrukturę energetyczną 
i transportową, sieci ciepłownicze, 
ekologiczne środki transportu, inteligentne 
gospodarowanie odpadami, środki 
w zakresie czystej energii i efektywności 
energetycznej, w tym remonty 
i przebudowy budynków, wsparcie 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację 
i dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej, a także tworzyć 
długoterminowe możliwości zatrudnienia 
pracownikom najbardziej dotkniętym 
restrukturyzacją gospodarczą. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

Or. en
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Poprawka 32
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
sieci ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej energii 
i efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia społecznych, 
zawodowych i gospodarczych potrzeb 
rozwojowych w ramach procesu 
transformacji opisanych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji. 
Wspierane inwestycje mogą obejmować 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
sieci ciepłownicze, środki transportu, 
inteligentne gospodarowanie odpadami, 
środki w zakresie niskoemisyjnych źródeł 
energii, w tym gazu ziemnego, i 
efektywności energetycznej, w tym 
remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. Można 
również wspierać inwestycje w innych 
sektorach, jeżeli są zgodne z przyjętymi 
terytorialnymi planami sprawiedliwej 
transformacji. Poprzez wspieranie 
inwestycji, które nie generują 
wystarczających dochodów, instrument ma 
na celu udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i związanym z 
bezpieczeństwem energetycznym 
wynikającym z procesu transformacji 
energetycznej.
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wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach instrumentu, można wykorzystać 
unijną systematykę dotyczącą 
zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 33
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, technologie 
pomostowe związane z energią, takie jak 
infrastruktura gazowa, w celu przesyłania 
gazu ze źródeł odnawialnych, takich jak 
wodór, sieci ciepłownicze, ekologiczne 
środki transportu, inteligentne 
gospodarowanie odpadami, środki w 
zakresie czystej energii i efektywności 
energetycznej, w tym remonty i 
przebudowy budynków, wsparcie przejścia 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
renaturalizację i dekontaminację terenów, 
miejską infrastrukturę ekologiczną, 
ochronę dziedzictwa kulturowego i 
historycznego, a także podnoszenie i 
zmianę kwalifikacji, szkolenia i 
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kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
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opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
instrumentu, można wykorzystać unijną 
systematykę dotyczącą zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej.

opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Nie należy 
udzielać wsparcia na inwestycje w 
zakresie produkcji, przetwarzania, 
dystrybucji, składowania lub spalania 
paliw kopalnych. Rozwój infrastruktury 
może również obejmować rozwiązania 
prowadzące do zwiększenia jej odporności 
na klęski żywiołowe. Preferowanym 
wariantem jest kompleksowe podejście 
inwestycyjne, w szczególności w 
odniesieniu do terytoriów o znacznych 
potrzebach związanych z transformacją. 
Można również wspierać inwestycje w 
innych sektorach, jeżeli są zgodne z 
przyjętymi terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji. Liczba nowo 
utworzonych miejsc pracy powinna być 
kluczowym wskaźnikiem przy 
podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
wsparcia. Poprzez wspieranie inwestycji, 
które nie generują wystarczających 
dochodów, instrument ma na celu 
udostępnianie podmiotom sektora 
publicznego dodatkowych zasobów 
niezbędnych, aby sprostać wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym wynikającym z 
dostosowania do transformacji 
klimatycznej. W celu ułatwienia wskazania 
inwestycji mających istotny korzystny 
wpływ na środowisko, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach instrumentu, 
można wykorzystać unijną systematykę 
dotyczącą zrównoważonej środowiskowo 
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działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 35
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych w ramach transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować infrastrukturę 
energetyczną i transportową, sieci 
ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 

(5) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, instrument 
powinien obejmować szeroki zakres 
inwestycji, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do bezpośredniego i pośredniego 
zaspokojenia potrzeb rozwojowych w 
ramach transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Wspierane 
inwestycje mogą obejmować na przykład 
infrastrukturę energetyczną i transportową, 
sieci ciepłownicze, ekologiczne środki 
transportu, inteligentne gospodarowanie 
odpadami, środki w zakresie czystej 
energii i efektywności energetycznej, w 
tym remonty i przebudowy budynków, 
wsparcie przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, renaturalizację i 
dekontaminację terenów, a także 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji, 
szkolenia i infrastrukturę społeczną, w tym 
mieszkalnictwo socjalne, polityki 
zatrudnienia, środki zapobiegające 
wyludnianiu się i zaprzestawaniu 
działalności gospodarczej. Rozwój 
infrastruktury może również obejmować 
rozwiązania prowadzące do zwiększenia 
jej odporności na klęski żywiołowe. 
Preferowanym wariantem jest 
kompleksowe podejście inwestycyjne, w 
szczególności w odniesieniu do terytoriów 
o znacznych potrzebach związanych z 
transformacją. Można również wspierać 
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generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej. W celu 
ułatwienia wskazania inwestycji mających 
istotny korzystny wpływ na środowisko, 
które kwalifikują się do wsparcia w 
ramach instrumentu, można wykorzystać 
unijną systematykę dotyczącą 
zrównoważonej środowiskowo 
działalności gospodarczej.

inwestycje w innych sektorach, jeżeli są 
zgodne z przyjętymi terytorialnymi 
planami sprawiedliwej transformacji. 
Poprzez wspieranie inwestycji, które nie 
generują wystarczających dochodów, 
instrument ma na celu udostępnianie 
podmiotom sektora publicznego 
dodatkowych zasobów niezbędnych, aby 
sprostać wyzwaniom społecznym, 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z dostosowania do 
transformacji klimatycznej.

Or. en

Poprawka 36
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby instrumentu nie 
wykorzystywano do pokrywania kosztów 
zaradzania szkodom w środowisku, które 
są objęte odpowiedzialnością za 
środowisko ponoszoną przez 
przedsiębiorstwo, a także aby nie zakłócać 
zachęt służących ograniczeniu 
zanieczyszczeń i innych skutków 
środowiskowych, wsparcie inwestycji 
związanych z regeneracją 
i dekontaminacją terenów, renaturalizacją 
ekosystemów oraz projektami 
zmieniającymi ich przeznaczenie powinno 
być stosowane w ostateczności, tylko jeśli 
żadnego przedsiębiorstwa nie można 
zgodnie z prawem zobowiązać do 
sfinansowania takich działań, zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci” 
zapisaną w art. 191 TFUE.
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Or. en

Poprawka 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby uniknąć aktywów 
osieroconych i zapewnić jak 
najefektywniejsze wykorzystanie 
finansowania publicznego, projekty 
będące beneficjentami powinny wywierać 
trwały efekt ekologiczny i zrównoważony 
oraz przyczyniać się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 38
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Przejście na neutralność 
klimatyczną stwarza również nowe 
możliwości gospodarcze. Przejście na 
gospodarkę opartą na zasobach 
odnawialnych ma znaczny potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, co może 
ostatecznie spowodować podwyższenie 
poziomu zatrudnienia na terytoriach 
uzależnionych obecnie od paliw 
kopalnych. Przejście na energię ze źródeł 
odnawialnych może umożliwić 
społecznościom lokalnym aktywne 
uczestnictwo w transformacji 
energetycznej i wzięcie za nią 
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odpowiedzialności, a także przejście z 
modelu jedno- do wielobranżowego. W 
szczególności przekształcenie dawnych 
obiektów górniczych w obiekty do 
wytwarzania energii odnawialnej i 
budowa infrastruktury energii 
odnawialnej na tych terenach lub na 
obszarach sąsiednich może zapewnić 
społecznościom pogórniczym zielone 
miejsca pracy. Ponadto taka 
restrukturyzacja może przyczynić się do 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego i odporności w oparciu o 
model zdecentralizowanego systemu 
energetycznego.

Or. en

Poprawka 39
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, aby instrument 
przyczyniał się do poszanowania i 
propagowania równości kobiet i mężczyzn 
zgodnie z art. 8 TFUE. Cele równości płci 
i niezależność ekonomiczna kobiet 
powinny być uwzględnione we wszystkich 
aspektach programów operacyjnych oraz 
na wszystkich etapach ich 
opracowywania, monitorowania, 
wdrażania i ewaluacji w sposób 
terminowy i spójny.

Or. en

Poprawka 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oczekuje się, że część składnika 
dotacyjnego instrumentu w wysokości [250 
000 000] EUR zostanie sfinansowana z 
budżetu Unii zgodnie z [nowym 
wnioskiem w sprawie WRF], i powinna 
ona stanowić główną kwotę odniesienia w 
rozumieniu pkt 17 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 
2013 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy w 
kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami13dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas corocznej 
procedury budżetowej.

(8) Oczekuje się, że część składnika 
dotacyjnego instrumentu w wysokości [350 
000 000] EUR zostanie sfinansowana 
z budżetu Unii zgodnie z [nowym 
wnioskiem w sprawie WRF], i powinna 
ona stanowić główną kwotę odniesienia 
w rozumieniu pkt 17 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 
2013 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego 
zarządzania finansami13 dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas corocznej 
procedury budżetowej.

_________________ _________________
13 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.   
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2013:373:
TOC

13 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.
373.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2013:373:
TOC

Or. en

Poprawka 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać na pierwszym etapie, na 
podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu w 

(13) W celu zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie otrzymały 
możliwość skorzystania ze składnika 
dotacyjnego, należy stworzyć mechanizm 
służący ustanowieniu przydzielonych 
udziałów krajowych, których należy 
przestrzegać, na podstawie klucza podziału 
zaproponowanego w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu na rzecz 
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sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji. Aby jednak pogodzić ten 
cel z potrzebą optymalizacji skutków 
gospodarczych instrumentu i jego 
wdrożenia, takie alokacje krajowe nie 
powinny być przydzielane po dniu 31 
grudnia 2024 r. Po tym terminie pozostałe 
zasoby dostępne na potrzeby składnika 
dotacyjnego przekazuje się bez żadnych 
wcześniej przydzielonych udziałów 
krajowych i na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
przewidywalności inwestycji oraz zgodnie 
z podejściem opartym na potrzebach i 
konwergencji regionalnej.

Sprawiedliwej Transformacji.

Or. en

Poprawka 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru, w przypadku gdy 
zapotrzebowanie przekroczy środki 
finansowe dostępne w ramach alokacji 
krajowych. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria kolejności 
powinny obejmować odpowiednie kryteria 
ustanowione w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
.../... [rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje], możliwości 
projektu w zakresie realizacji celów i 
potrzeb rozwojowych opisanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, przyczynianie się do 
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do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

transformacji klimatycznej, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Or. en

Poprawka 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności 
i kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu 
w kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji i wykazały wyraźne 
zaangażowanie na rzecz jak najszybszego 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
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sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Program prac i zaproszenia do składania 
wniosków będą również uwzględniać 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji przedłożone przez państwa 
członkowskie, aby zapewnić zachowanie 
spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Or. en

Poprawka 44
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, wkład w 
zapewnienie transformacji klimatycznej 
osiąganej w sposób niepozostawiający 
nikogo samemu sobie, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla przystępności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Or. en
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Poprawka 45
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

(14) W programie prac i zaproszeniu do 
składania wniosków należy określić 
szczególne warunki kwalifikowalności i 
kryteria wyboru. Wspominane warunki 
kwalifikowalności i kryteria wyboru 
powinny obejmować istotność projektu w 
kontekście potrzeb rozwojowych 
opisanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, ogólny cel 
dotyczący promowania konwergencji 
regionalnej i terytorialnej, ogólny wpływ 
na regionalny rynek pracy oraz znaczenie 
składnika dotacyjnego dla rentowności 
projektu. Wsparcie Unii ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu należy zatem 
udostępnić jedynie państwom 
członkowskim, które przyjęły co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji. Program prac i zaproszenia 
do składania wniosków będą również 
uwzględniać terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji przedłożone 
przez państwa członkowskie, aby zapewnić 
zachowanie spójności i zgodności między 
poszczególnymi filarami mechanizmu.

Or. en

Poprawka 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(15) Wsparcia w ramach tego 
instrumentu należy udzielać wyłącznie 
projektom, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych umożliwiającego im osiągnięcie 
opłacalności finansowej oraz pozyskiwanie 
finansowania wyłącznie z pożyczek 
udzielanych na warunkach rynkowych. 
Dochody własne powinny odpowiadać 
dochodom, z wyjątkiem przesunięć 
budżetowych, generowanym bezpośrednio 
przez działania prowadzone w ramach 
projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub 
opłaty drogowe oraz dodatkowe 
oszczędności osiągane dzięki modernizacji 
istniejących aktywów.

(15) Wsparcia w ramach tego 
instrumentu należy udzielać nie tylko 
projektom, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych umożliwiającego im osiągnięcie 
opłacalności finansowej oraz pozyskiwanie 
finansowania z pożyczek udzielanych na 
warunkach rynkowych, lecz także 
wykonalnym projektom publicznym. 
Dochody własne powinny odpowiadać 
dochodom, z wyjątkiem przesunięć 
budżetowych, generowanym bezpośrednio 
przez działania prowadzone w ramach 
projektu takie jak sprzedaż, opłaty lub 
opłaty drogowe oraz dodatkowe 
oszczędności osiągane dzięki modernizacji 
istniejących aktywów.

Or. en

Uzasadnienie

Odrzucamy pomysł, zgodnie z którym kwalifikować powinny się wyłącznie projekty 
„niewykonalne z ekonomicznego punktu widzenia”. Sektor prywatny nie musi mieć monopolu 
na projekty opłacalne.

Poprawka 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów w 
państwach członkowskich, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego w 
regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów], mają na 
ogół mniejsze zdolności w zakresie 
inwestycji publicznych, stawki dotacji 
stosowane do pożyczek udzielanych takim 

(16) Ponieważ składnik dotacyjny 
powinien odzwierciedlać rozbieżne 
potrzeby rozwojowe regionów 
w państwach członkowskich, wspomniane 
wsparcie należy modulować. Biorąc pod 
uwagę, że podmioty sektora publicznego 
w regionach słabiej rozwiniętych, które 
zdefiniowano w art. 102 ust. 2 
rozporządzenia [nowe rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów], mają na 
ogół mniejsze zdolności w zakresie 
inwestycji publicznych, stawki dotacji 
stosowane do pożyczek udzielanych takim 
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podmiotom powinny być porównywalnie 
wyższe.

podmiotom powinny być porównywalnie 
wyższe. Pożyczek udzielanych w ramach 
tego instrumentu nie powinno się 
uwzględniać przy obliczaniu kryteriów 
europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 48
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, a 
mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej dzięki 
zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które nie generują 
wystarczających strumieni dochodów 
własnych a przynoszą korzyści terytoriom 
najbardziej dotkniętym negatywnymi 
skutkami transformacji klimatycznej, bez 
wsparcia w postaci dotacji UE oraz 
konieczność spójnych ram wdrażania w 
ramach zarządzania bezpośredniego. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(22) Cel niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie pozyskiwanie inwestycji 
publicznych na terytoriach najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej 
dzięki zaspokojeniu odpowiednich potrzeb 
rozwojowych, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie. W tym względzie 
główne przyczyny obejmują trudności 
podmiotów publicznych związane ze 
wspieraniem inwestycji, które przynoszą 
korzyści obszarom najbardziej dotkniętym 
transformacją klimatyczną i energetyczną, 
lecz nie generują wystarczających 
strumieni dochodów własnych i nie byłyby 
finansowane przez promotora projektu w 
tych samych ramach czasowych lub w 
takim samym zakresie bez dotacji z 
budżetu Unii, oraz konieczność spójnych 
ram wdrażania w ramach zarządzania 
bezpośredniego. Ponieważ cele te mogą 
zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Or. en
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Poprawka 49
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego („instrument”) wspierający 
podmioty sektora publicznego dzięki 
łączeniu dotacji z budżetu Unii z 
pożyczkami udzielanymi przez partnerów 
finansowych oraz ustanawia cele 
wspomnianego instrumentu. Określono w 
nim zasady dotyczące składnika 
dotacyjnego wsparcia Unii udzielanego w 
ramach tego instrumentu obejmujące w 
szczególności jego budżet na okres 2021–
2027, formy unijnego wsparcia oraz 
przepisy dotyczące kwalifikowalności.

Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
instrument pożyczkowy na rzecz sektora 
publicznego („instrument”) wspierający 
podmioty sektora publicznego dzięki 
łączeniu dotacji z budżetu Unii 
z pożyczkami udzielanymi przez partnerów 
finansowych zgodnie z zasadami, polityką 
kredytową i procedurami EIB w tym 
zakresie oraz ustanawia cele 
wspomnianego instrumentu. Określono 
w nim zasady dotyczące składnika 
dotacyjnego wsparcia Unii udzielanego 
w ramach tego instrumentu obejmujące 
w szczególności jego budżet na okres 
2021–2027, formy unijnego wsparcia oraz 
przepisy dotyczące kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 50
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia unijnego celu klimatycznego 
na 2030 r. oraz, najpóźniej do 2040 r., 
zrównoważonej pod względem 
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środowiskowym, w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
wydajnej pod względem zużycia zasobów i 
energii gospodarki UE o obiegu 
zamkniętym.
W ramach instrument nie wspiera się, 
bezpośrednio ani pośrednio, inwestycji 
związanych z produkcją, przetwarzaniem, 
dystrybucją, magazynowaniem, 
transportem lub spalaniem paliw 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii w zakresie klimatu 
i energii do 2030 r., zapisanych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
.../... [ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo 
o klimacie)] oraz osiągnięcia neutralnej 
dla klimatu i pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki UE do 2050 
r.

Or. en
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Poprawka 52
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, jak 
określono w art. 7 rozporządzenia 
[rozporządzenie FST].

Or. en

Poprawka 53
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze związane z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

W ramach instrumentu udziela się wsparcia 
na rzecz unijnych terytoriów, które 
napotykają poważne wyzwania społeczne, 
gospodarcze i w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego związane z procesem 
transformacji energetycznej.

Or. en

Poprawka 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „beneficjent” oznacza podmiot 2. „beneficjent” oznacza podmiot 
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prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji w 
ramach instrumentu;

prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot 
publiczny prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej, 
z którym podpisano umowę o udzielenie 
dotacji w ramach instrumentu; partnerstw 
publiczno-prywatnych nie można uznawać 
za „beneficjenta”.

Or. en

Poprawka 55
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji w 
ramach instrumentu;

2. „beneficjent” oznacza podmiot 
prawny sektora publicznego ustanowiony 
w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
realizację misji publicznej, lub 
przedsiębiorstwo państwowe, z którym 
podpisano umowę o udzielenie dotacji 
w ramach instrumentu;

Or. en

Poprawka 56
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe banki prorozwojowe i 
instytucje finansowe, z którymi Komisja 

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe banki prorozwojowe i 
instytucje finansowe, z którymi Komisja 
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zawiera porozumienie administracyjne w 
celu współpracy w ramach instrumentu;

zawiera porozumienie administracyjne w 
pełnej zgodności z zasadami, polityką 
kredytową i procedurami EBI, aby 
zapewnić jak najwyższy poziom 
współpracy w ramach Instrumentu;

Or. en

Poprawka 57
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe banki prorozwojowe i 
instytucje finansowe, z którymi Komisja 
zawiera porozumienie administracyjne w 
celu współpracy w ramach instrumentu;

3. „partnerzy finansowi” oznaczają 
EBI, inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, krajowe i regionalne banki 
prorozwojowe i instytucje finansowe, 
z którymi Komisja zawiera porozumienie 
administracyjne w celu współpracy 
w ramach instrumentu;

Or. en

Poprawka 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dodatkowość” oznacza wsparcie 
dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii oraz przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnych celów określonych w 
art. 3;

Or. en
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Poprawka 59
Eva Maydell

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dodatkowość” oznacza wsparcie 
dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych na pokrycie kosztów inwestycji 
oraz które przyczyniają się do osiągnięcia 
ogólnych celów określonych w art. 3;

Or. en

Poprawka 60
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „dodatkowość” oznacza wsparcie 
dla projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji z 
budżetu Unii;

Or. en

Poprawka 61
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6b. zasada „nie czyń poważnych 
szkód” oznacza powstrzymanie się od 
wyrządzania „poważnych szkód” 
określonych w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852 [rozporządzenia w sprawie 
systematyki];

Or. en

Poprawka 62
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej z 
korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
7 rozporządzenia [rozporządzenia w 
sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
uwzględnienie poważnych wyzwań 
społeczno-gospodarczych i możliwości 
związanych z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia unijnego celu w 
zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz 
neutralności klimatycznej z korzyścią dla 
unijnych terytoriów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST] zgodnie z Europejskim filarem praw 
socjalnych, celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ i celami porozumienia 
paryskiego, jak również procedurami 
„minimalnych gwarancji” określonymi w 
art. 18 rozporządzenia (UE) 2020/852 
[rozporządzenia w sprawie systematyki].

Or. en

Poprawka 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej z 
korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
7 rozporządzenia [rozporządzenia w 
sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST] oraz przyczynienie się do 
osiągnięcia celów polityki UE, w 
szczególności celów Unii w zakresie 
klimatu i energii na 2030 r. oraz 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r. zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego i w 
odpowiedzi na potrzebę wzmocnienia 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 64
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej z 
korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
7 rozporządzenia [rozporządzenia w 
sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym bezpośrednim lub 
pośrednim wyzwaniom społeczno-
gospodarczym związanym z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej z korzyścią dla 
unijnych terytoriów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji opracowanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia [rozporządzenia w sprawie 
FST].
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Or. en

Poprawka 65
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym z 
procesem transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej z 
korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
7 rozporządzenia [rozporządzenia w 
sprawie FST].

1. Ogólnym celem instrumentu jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym związanym 
z procesem transformacji energetycznej 
z korzyścią dla unijnych terytoriów 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji opracowanych 
przez państwa członkowskie zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST].

Or. en

Poprawka 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie 
generują wystarczającego strumienia 
dochodów własnych i nie zostałyby 
sfinansowane bez elementu wsparcia w 
postaci dotacji z budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en
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Poprawka 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji z 
budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które ograniczają 
nasz wpływ na środowisko zgodnie z 
celami klimatycznymi, a jednocześnie 
zapewniają długoterminowe i trwałe 
zatrudnienie, ale nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji 
z budżetu Unii.

Or. en

Poprawka 68
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych i nie zostałyby sfinansowane bez 
elementu wsparcia w postaci dotacji z 
budżetu Unii.

2. Cel szczegółowy instrumentu 
dotyczy zwiększenia inwestycji sektora 
publicznego, które zaspokajają potrzeby 
rozwojowe regionów wskazanych 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, dzięki ułatwieniu 
finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych, a zatem nie zostałyby 
sfinansowane przez promotora projektu w 
tych samych ramach czasowych lub w tym 
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samym zakresie bez elementu wsparcia 
w postaci dotacji z budżetu Unii.

Or. en

Poprawka 69
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby przygotowania, opracowania i 
realizacji kwalifikowalnych projektów. 
Wsparcia doradczego udziela się zgodnie z 
zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU].

3. Poza dążeniem do osiągnięcia celu 
szczegółowego, o którym mowa w ust. 2, 
niniejsze rozporządzenie ma również na 
celu zapewnienie w stosownych 
przypadkach wsparcia doradczego na 
potrzeby oceny kwalifikowalności, 
przygotowania, opracowania i realizacji 
projektów. Wsparcia doradczego udziela 
się zgodnie z zasadami i metodami 
wdrażania dotyczącymi Centrum 
Doradztwa InvestEU ustanowionymi w art. 
[20] rozporządzenia [rozporządzenie 
w sprawie InvestEU].

Or. en

Poprawka 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla zasobów 
dodatkowych przydzielonych w budżecie 
Unii na okres 2021–2027 składnik 
dotacyjny wsparcia udzielanego w ramach 
tego instrumentu jest finansowany z:

1. Bez uszczerbku dla zasobów 
dodatkowych przydzielonych w budżecie 
Unii na okres 2021–2027 składnik 
dotacyjny i doradczy wsparcia udzielanego 
w ramach tego instrumentu jest 
finansowany z:
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Or. en

Poprawka 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasobów z budżetu Unii w kwocie 
250 000 000 EUR według cen bieżących, 
oraz

a) zasobów z budżetu Unii w kwocie 
350 000 000 EUR według cen bieżących, 
oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby muszą być większe i nie mogą opierać się głównie na spodziewanych zwrotach z 
niewykorzystanych funduszy.

Poprawka 72
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasobów z budżetu Unii w kwocie 
250 000 000 EUR według cen bieżących, 
oraz

a) zasobów z budżetu Unii w kwocie 
300 000 000 EUR w cenach z 2018 r., oraz

Or. en

Poprawka 73
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dochodów przeznaczonych na b) dochodów przeznaczonych na 
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określony cel, o których mowa w ust. 2, do 
maksymalnej wysokości 1 275 000 000 
EUR według cen bieżących.

określony cel, o których mowa w ust. 2, do 
maksymalnej wysokości 1 275 000 000 
EUR w cenach z 2018 r.

Or. en

Poprawka 74
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Maksymalnie 2 % zasobów, o 
których mowa w ust. 1, można 
wykorzystać na wsparcie techniczne i 
administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w 
tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne i opłaty partnerów 
finansowych.

5. Maksymalnie 2 % zasobów, 
o których mowa w ust. 1, można 
wykorzystać na wsparcie techniczne 
i administracyjne w ramach wdrażania 
instrumentu, m.in. na działania 
przygotowawcze oraz w zakresie 
monitorowania, kontroli, audytu i oceny, 
w tym na instytucjonalne systemy 
informatyczne oraz wydatki 
administracyjne partnerów finansowych.

Or. en

Poprawka 75
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na działania określone w art. 3 ust. 
3 przekazuje się zasoby w maksymalnej 
wysokości 25 000 000 EUR będące częścią 
zasobów, o których mowa w ust. 1.

6. Na działania określone w art. 3 
ust. 3 przekazuje się zasoby 
w maksymalnej wysokości 25 000 000 
EUR będące częścią zasobów, o których 
mowa w ust. 1, i niepodlegające 
wstępnemu przydziałowi środków na 
szczeblu krajowym.
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Or. en

Poprawka 76
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby, o których mowa w art. 4 
ust. 1, po odliczeniu rezerwy na wydatki 
techniczne i administracyjne, o których 
mowa w art. 4 ust. 5, wykorzystuje się do 
finansowania projektów, zgodnie z ust. 2 i 
3.

1. Zasoby, o których mowa w art. 4 
ust. 1, po odliczeniu zasobów, o których 
mowa w art. 4 ust. 6, i rezerwy na wydatki 
techniczne i administracyjne, o których 
mowa w art. 4 ust. 5, wykorzystuje się do 
finansowania projektów, zgodnie z ust. 2 
i 3.

Or. en

Poprawka 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych nie 
później niż dnia 31 grudnia 2024 r. 
wsparcie Unii przyznawane 
kwalifikowalnym projektom w państwie 
członkowskim nie może przekroczyć 
udziałów krajowych określonych w 
decyzji, która zostanie przyjęta przez 
Komisję na podstawie ust. 4.

2. Wsparcie Unii przyznawane 
kwalifikowalnym projektom w państwie 
członkowskim nie może przekroczyć 
udziałów krajowych określonych 
w decyzji, która zostanie przyjęta przez 
Komisję na podstawie ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Odrzucamy możliwość przydzielania środków z FST na zasadzie konkurencyjnej. FST jest 
instrumentem solidarności, który ma przyczyniać się do spójności europejskiej, a nie 
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zwiększać nierówności między regionami.

Poprawka 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do dotacji 
przyznanych na podstawie zaproszeń do 
składania wniosków ogłoszonych od dnia 
1 stycznia 2025 r. wsparcia Unii 
przyznawanego kwalifikowalnym 
projektom udziela się bez żadnego 
wstępnie przydzielonego udziału 
krajowego oraz na konkurencyjnych 
zasadach na szczeblu Unii aż do 
wyczerpania pozostałych zasobów. 
Podczas przyznawania takich dotacji 
bierze się pod uwagę konieczność 
zapewnienia przewidywalności inwestycji 
oraz promowanie konwergencji 
regionalnej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 79
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające z 
zastosowania metodyki określonej w 
załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek zasobów, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 80
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające z 
zastosowania metodyki określonej w 
załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

4. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego decyzję ustanawiającą 
odpowiednie udziały poszczególnych 
państw członkowskich wynikające 
z zastosowania metodyki określonej 
w załączniku I do rozporządzenia 
[rozporządzenia w sprawie FST] wyrażone 
jako odsetek całkowitych dostępnych 
zasobów.

Or. en

Poprawka 81
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalenia dotyczące audytu są zgodne z 
rozporządzeniem finansowym, przyznając 
niezbędne prawa i dostęp: Komisji w 
odniesieniu do kontroli ad hoc, 
Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu w odniesieniu do 
obowiązkowego rocznego sprawozdania z 
kontroli, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) w odniesieniu do dochodzeń 
administracyjnych oraz Prokuraturze 
Europejskiej (EPPO) w odniesieniu do 
postępowań przygotowawczych.
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Or. en

Poprawka 82
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do otrzymania wsparcia Unii w ramach 
instrumentu kwalifikują się wyłącznie 
projekty przyczyniające się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 3, i 
spełniające wszystkie warunki określone 
poniżej:

W ramach instrumentu nie udziela się 
wsparcia na działania wykluczone zgodnie 
z art. [5] rozporządzenia [rozporządzenia 
w sprawie FST].

Do otrzymania wsparcia Unii w ramach 
instrumentu kwalifikują się wyłącznie 
projekty przyczyniające się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 3, 
i spełniające wszystkie warunki określone 
poniżej:

Or. en

Poprawka 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii w zakresie klimatu i energii na 
2030 r. oraz gospodarki neutralnej dla 
klimatu w Unii do 2050 r. i przyczyniają 
się do realizacji celów i potrzeb terytoriów 
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terytoriach; wskazanych w terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, nawet jeśli nie 
są zlokalizowane na tych terytoriach;

Or. en

Poprawka 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych, 
dotyczących pracy lub środowiskowych 
wynikających z procesu transformacji 
w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu i przynoszą korzyści najbardziej 
dotkniętym terytoriom wskazanym 
w terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

Or. en

Poprawka 85
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji, nawet 

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
bezpośrednich lub pośrednich wyzwań 
społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą korzyści 
terytoriom wskazanym w terytorialnym 
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jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

planie sprawiedliwej transformacji, nawet 
jeśli nie są zlokalizowane na tych 
terytoriach;

Or. en

Poprawka 86
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych lub 
środowiskowych wynikających z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i przynoszą 
korzyści terytoriom wskazanym w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

a) projekty osiągają wymierne skutki 
w zakresie rozwiązywania poważnych 
wyzwań społecznych, gospodarczych i 
dotyczących bezpieczeństwa 
energetycznego wynikających z procesu 
transformacji energetycznej i przynoszą 
korzyści terytoriom wskazanym 
w terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji, nawet jeśli nie są 
zlokalizowane na tych terytoriach;

Or. en

Poprawka 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. b) projekty otrzymujące 
wsparcie Unii w ramach instrumentu 
mogą również otrzymywać wsparcie 
doradcze i pomoc techniczną w zakresie 
ich przygotowania, opracowania i 
realizacji z innych programów Unii;
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Or. en

Poprawka 88
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) projekty mogą wykazać, że „nie 
wyrządzają poważnych szkód”, nie 
prowadzą do uzależnienia od aktywów 
wysokoemisyjnych i nie utrudniają 
stosowania bezemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych;

Or. en

Poprawka 89
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekty nie otrzymują wsparcia w 
ramach żadnych innych programów Unii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 90
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekty nie otrzymują wsparcia w 
ramach żadnych innych programów Unii;

b) koszty projektów związane z kwotą 
dotacji, o ile ta została przyznana, nie są 
wspierane w ramach żadnych innych 
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programów Unii;

Or. en

Poprawka 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ramach instrumentu nie udziela 
się wsparcia na działania wykluczone 
zgodnie z art. [5] rozporządzenia (UE) 
.../... [rozporządzenie FST].

Or. en

Poprawka 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) projekty nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych pozwalającego na ich 
finansowanie bez wsparcia Unii.

skreśla się

Or. en

Poprawka 93
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) projekty nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych pozwalającego na ich 
finansowanie bez wsparcia Unii.

d) projekty nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów 
własnych pozwalającego na ich 
finansowanie bez wsparcia Unii w tych 
samych ramach czasowych lub w tym 
samym zakresie.

Or. en

Poprawka 94
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) produkty uboczne projektów, takie 
jak badania, narzędzia oprogramowania i 
plany architektoniczne, opracowuje się 
zgodnie z zasadą otwartego 
oprogramowania i udostępnia publicznie.

Or. en

Poprawka 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d) Komisja może 
zatwierdzać projekty, które zapewniają 
dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw 
energii przy użyciu przejściowego nośnika 
energii, zaakceptowane już w ramach 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji.
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Or. en

Poprawka 96
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od kryteriów określonych w 
art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne sektora publicznego 
ustanowione w państwie członkowskim 
jako podmiot prawa publicznego lub 
podmiot prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej.

Niezależnie od kryteriów określonych 
w art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne sektora publicznego 
ustanowione w państwie członkowskim 
jako podmiot prawa publicznego lub 
podmiot prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej.

Zgodnie z art. 129 rozporządzenia 
finansowego każda osoba lub podmiot, 
które otrzymują środki finansowe Unii, w 
pełni współpracują w celu ochrony 
interesów finansowych Unii oraz - jako 
warunek otrzymania środków 
finansowych - przyznają niezbędne prawa 
i dostęp właściwemu urzędnikowi 
zatwierdzającemu. Jedynie państwa 
członkowskie uczestniczące we 
wzmocnionej współpracy na mocy 
rozporządzenia (UE) 2017/1939 
określającego mandat Prokuratury 
Europejskiej kwalifikują się do 
otrzymywania dotacji i pożyczek z tego 
instrumentu.

Or. en

Poprawka 97
Izabela-Helena Kloc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od kryteriów określonych w 
art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne sektora publicznego 
ustanowione w państwie członkowskim 
jako podmiot prawa publicznego lub 
podmiot prawa prywatnego, któremu 
powierzono realizację misji publicznej.

Niezależnie od kryteriów określonych w 
art. 197 rozporządzenia finansowego do 
składania wniosków jako potencjalni 
beneficjenci na podstawie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się jedynie 
podmioty prawne ustanowione w państwie 
członkowskim jako podmiot prawa 
publicznego lub podmiot prawa 
prywatnego, któremu powierzono 
wdrażanie partnerstwa publiczno-
prywatnego lub realizację innej misji 
publicznej.

Or. en

Poprawka 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota dotacji nie przekracza 15 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach w 
regionach na poziomie NUTS 2 o PKB na 
mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 20 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

2. Kwota dotacji nie przekracza 30 % 
kwoty pożyczki przyznanej przez partnera 
finansowego w ramach niniejszego 
instrumentu. W przypadku projektów 
zlokalizowanych na terytoriach 
w regionach na poziomie NUTS 2 o PKB 
na mieszkańca nieprzekraczającym 75 % 
średniego PKB w UE-27, o których mowa 
w art. [102 ust. 2] rozporządzenia [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], kwota dotacji nie może 
przekraczać 40 % kwoty pożyczki 
udzielonej przez partnera finansowego.

Or. en

Poprawka 99
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz podstaw określonych w art. 
131 ust. 4 rozporządzenia finansowego i po 
konsultacji z partnerem finansowym kwota 
dotacji może zostać obniżona lub umowa o 
udzielenie dotacji może zostać rozwiązana, 
jeśli w ciągu dwóch lat od daty podpisania 
umowy o udzielenie dotacji nie została 
podpisana umowa o dostawy, roboty 
budowlane lub usługi o największym 
znaczeniu gospodarczym, w przypadkach 
gdy zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

1. Oprócz podstaw określonych w art. 
131 ust. 4 rozporządzenia finansowego i po 
konsultacji z partnerem finansowym kwota 
dotacji może zostać zawieszona, obniżona 
lub umowa o udzielenie dotacji może 
zostać jednostronnie rozwiązana przez 
Komisję na następujących warunkach:

a) obniżenie stosuje się, jeśli w ciągu 
dwóch lat od daty podpisania umowy o 
udzielenie dotacji nie została podpisana 
umowa o dostawy, roboty budowlane lub 
usługi o największym znaczeniu 
gospodarczym, w przypadkach gdy 
zawarcie takiej umowy przewiduje się 
zgodnie z umową o udzielenie dotacji lub 
pożyczki;
b) zawieszenie stosuje się, jeśli właściwe 
organy UE, mianowicie OLAF lub EPPO, 
prowadzą dochodzenie administracyjne 
lub karne;
c) rozwiązanie umowy stosuje się, jeśli w 
wyniku audytów lub dochodzeń 
przeprowadzonych przez właściwe organy 
UE stwierdzono istnienie dowodów na złe 
zarządzanie środkami finansowymi, takie 
jak nadużycia finansowe, korupcja lub 
wysoki poziom błędu;
d) rozwiązanie umowy stosuje się, jeśli 
którakolwiek z instytucji UE stwierdzi, że 
w państwach członkowskich lub 
regionach, które otrzymują fundusze UE, 
dotacje lub pożyczki, występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności.

Or. en
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Poprawka 100
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy wsparcie Unii jest połączone z 
programami pożyczek oraz gdy nie 
przewidziano umów o dostawy, roboty 
budowlane lub usługi, ust. 1 nie ma 
zastosowania.

skreśla się

W takich przypadkach i po konsultacji z 
partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę o 
udzielenie dotacji może zostać rozwiązana, 
jak również odzyskać wszelkie powiązane 
wypłacone kwoty zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji.

Or. en

Poprawka 101
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach i po konsultacji z 
partnerem finansowym można obniżyć 
kwotę dotacji lub rozwiązać umowę o 
udzielenie dotacji może zostać rozwiązana, 
jak również odzyskać wszelkie powiązane 
wypłacone kwoty zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o udzielenie 
dotacji.

W takich przypadkach wszelkie powiązane 
kwoty wypłacone po obniżeniu, 
zawieszeniu lub rozwiązaniu umowy przez 
Komisję są odzyskiwane bez zbędnej 
zwłoki.

Or. en
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Poprawka 102
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie doradcze w ramach 
niniejszego rozporządzenia wdraża się w 
ramach zarządzania pośredniego zgodnie z 
zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU].

1. Wsparcie doradcze w ramach 
niniejszego rozporządzenia wdraża się 
w ramach zarządzania pośredniego zgodnie 
z zasadami i metodami wdrażania 
dotyczącymi Centrum Doradztwa 
InvestEU ustanowionymi w art. [20] 
rozporządzenia [rozporządzenie w sprawie 
InvestEU] i nie podlega ono wstępnemu 
przydziałowi środków na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Poprawka 103
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. W 
programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie 
zasoby dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 
6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 17 w celu ustanowienia 
programów prac zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. Programy 
prac określają kryteria i warunki 
kwalifikowalności w odniesieniu do 
wyboru projektów i ustalania ich 
priorytetów. Kryteria te uwzględniają 
wkład projektu w realizację celów i 
zaspokojenie potrzeb określonych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, a także wkład w realizację 
celów UE w zakresie klimatu i energii do 
2030 r. oraz celu neutralności 
klimatycznej, jak również odpowiednie 
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kryteria określone w [rozporządzeniu w 
sprawie systematyki]. W programach prac 
określa się krajowe udziały w zasobach, w 
tym wszelkie zasoby dodatkowe, dla 
każdego z państw członkowskich zgodnie z 
art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 104
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument wdraża się poprzez programy 
prac ustanowione zgodnie z art. 110 
rozporządzenia finansowego. W 
programach prac określa się krajowe 
udziały w zasobach, w tym wszelkie zasoby 
dodatkowe, dla każdego z państw 
członkowskich zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 
6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Instrument wdraża się poprzez roczne 
programy prac ustanowione zgodnie 
z art. 110 rozporządzenia finansowego. 
Komisja przyjmuje programy prac w 
drodze aktu delegowanego. Te akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 17 
niniejszego rozporządzenia. W 
programach prac określa się zaproszenia 
do składania wniosków, w tym możliwość 
zaangażowania wszystkich udziałów 
krajowych do dnia 31 grudnia 2024 r.

Or. en

Poprawka 105
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Wybór partnerów finansowych innych niż 

EBI
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Komisja określa warunki i procedury 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI w akcie wykonawczym zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Warunki kwalifikowalności dotyczące 
wyboru partnerów finansowych innych 
niż EBI odzwierciedlają cele instrumentu.
W szczególności przy wyborze partnerów 
finansowych Komisja bierze pod uwagę 
zdolności partnerów finansowych w 
zakresie:
a) maksymalizacji wpływu gwarancji UE z 
wykorzystaniem zasobów własnych;
b) zapewnienia odpowiedniej 
dywersyfikacji geograficznej instrumentu 
oraz umożliwienia finansowania 
mniejszych projektów;
c) rygorystycznego wdrożenia wymogów 
art. 155 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
finansowego związanych z unikaniem 
opodatkowania, oszustwami podatkowymi, 
uchylaniem się od opodatkowania, 
praniem pieniędzy, finansowaniem 
terroryzmu i jurysdykcjami niechętnymi 
współpracy;
d) zapewnienia przejrzystości i 
publicznego dostępu do informacji 
dotyczących każdego projektu; 
e) zapewnienia spójności swojej polityki 
udzielania pożyczek z unijnymi celami w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz z 
celem neutralności klimatycznej; 
f) włączenia analizy czynników 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z zarządzaniem 
do procesu wyboru i oceny projektów; 
Komisja publikuje wyniki wyboru.

Or. en

Poprawka 106
Mikuláš Peksa
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Projekty finansowane w ramach 
niniejszego instrumentu podlegają 
kontroli i monitorowaniu 
zrównoważonego charakteru pod 
względem klimatycznym, środowiskowym 
i społecznym z myślą o zminimalizowaniu 
negatywnych skutków 
i zmaksymalizowaniu korzyści dla 
klimatu, środowiska i wymiaru 
społecznego, zgodnie z celami UE w 
zakresie klimatu. W tym celu podmioty 
występujące o finansowanie przekazują 
odpowiednie informacje w oparciu 
o wytyczne, które opracuje Komisja. 
Projekty poniżej pewnej wielkości 
określonej w wytycznych są wyłączone 
z tej kontroli.

Or. en

Poprawka 107
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przejrzystość

1. Beneficjenci zapewniają, z korzyścią 
dla ogółu społeczeństwa, maksymalną 
przejrzystość działań i przepływów 
finansowych w ramach tego instrumentu, 
w tym ujawnianie informacji o 
beneficjentach finansowych w internecie, 
w formacie możliwym do odczytu 
maszynowego.
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2. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1024 w 
sprawie otwartych danych i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego beneficjenci publikują 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
swoich projektów w znormalizowanym i 
porównywalnym, otwartym i możliwym do 
odczytu maszynowego formacie w 
oficjalnym publicznie dostępnym rejestrze, 
w tym między innymi: propozycje 
projektów, oświadczenia o braku konfliktu 
interesów, protokoły posiedzeń, oceny 
skutków, umowy, sprawozdania z oceny i 
audytu, a także wszystkie zamówienia 
publiczne są publikowane na unijnym 
portalu otwartych danych.
3. Wszystkie opublikowane dane powinny 
być dostępne bezterminowo. Instytucje 
Unii i państwa członkowskie powinny 
oferować współpracę w zakresie środków 
logistycznych, aby wszystkie te dane były 
dostępne dla ogółu społeczeństwa nawet 
po zakończeniu działalności beneficjenta.

Or. en

Poprawka 108
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę śródokresową instrumentu 
przeprowadza się do dnia 30 czerwca 2025 
r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje w 
szczególności, w jaki sposób wsparcie Unii 
przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji.

2. Ocenę śródokresową instrumentu 
przeprowadza się do dnia 30 czerwca 
2025 r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie 
Unii przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji. W ramach 
oceny wykazuje się także, w jaki sposób 
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wsparcie Unii udzielone za pośrednictwem 
instrumentu przyczyniło się do osiągnięcia 
celów polityki UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności celów w zakresie klimatu i 
energii do 2030 r. oraz przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu 
najpóźniej do 2040 r.

Or. en

Poprawka 109
Eva Maydell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę śródokresową instrumentu 
przeprowadza się do dnia 30 czerwca 2025 
r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje w 
szczególności, w jaki sposób wsparcie Unii 
przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji.

2. Ocenę śródokresową instrumentu 
przeprowadza się do dnia 30 czerwca 2025 
r., kiedy to zgodnie z oczekiwaniami 
dostępne będą wystarczające informacje na 
temat jego wdrażania. Ocena wykazuje 
w szczególności, w jaki sposób wsparcie 
Unii przyznane w ramach instrumentu 
przyczyniło się do zaspokojenia potrzeb 
terytoriów wdrażających terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji, w 
szczególności w zakresie dodatkowości.

Or. en

Poprawka 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach oceny analizuje się 
także, w jaki sposób wsparcie Unii 
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udzielone za pośrednictwem instrumentu 
przyczyniło się do osiągnięcia celów 
polityki UE w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności celów Unii w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
oraz przejścia na gospodarkę neutralną 
dla klimatu do 2050 r.

Or. en

Poprawka 111
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Audyty dotyczące wykorzystania 
wsparcia Unii zapewnionego w ramach 
instrumentu przeprowadzane przez osoby 
lub podmioty, w tym przez osoby lub 
podmioty inne niż te, które zostały 
upoważnione przez instytucje lub organy 
Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności 
zgodnie z art. 127 rozporządzenia 
finansowego.

1. Audyty dotyczące wykorzystania 
wsparcia Unii zapewnionego w ramach 
instrumentu przeprowadzane są przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
zgodnie z art. 287 TFUE. Oprócz 
obowiązkowego rocznego sprawozdania z 
kontroli Europejski Trybunał 
Obrachunkowy sporządza sprawozdanie 
specjalne na temat wdrażania niniejszego 
instrumentu [... lat] po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 112
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Partnerzy finansowi dostarczają 
Komisji i wszelkim wyznaczonym 
audytorom wszystkie dostępne dokumenty 

2. Partnerzy finansowi i beneficjenci 
dostarczają Komisji, Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
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niezbędne obu tym organom do 
sprawowania ich obowiązków.

i wszelkim innym wyznaczonym 
audytorom wszystkie dostępne dokumenty 
i informacje niezbędne obu tym organom 
do sprawowania ich obowiązków.

Or. en

Poprawka 113
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Partnerzy finansowi ujawniają 
wszelkie istotne informacje, włącznie z 
beneficjentami końcowymi, na temat 
każdego finansowanego projektu i podają 
je do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej.

Or. en

Poprawka 114
Mikuláš Peksa
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po otrzymaniu wszelkich opinii 
wydanych na temat projektów 
wybranych/finansowanych w ramach 
niniejszego instrumentu Komisja podaje 
je do wiadomości publicznej zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 19 statutu 
EBI.

Or. en
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Poprawka 115
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera A – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Instrument „Łącząc Europę” 
(CEF): rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument Łącząc Europę, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129), zmienione 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i 
Europejskiego Portalu Projektów 
Inwestycyjnych oraz zmieniającego 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) 
nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 
169 z 1.7.2015, s. 1).

skreśla się

Or. en

Poprawka 116
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera C – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Instrument dłużny w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF DI): 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

skreśla się
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uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Poprawka 117
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych

7. Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, tam gdzie jest to 
wykonalne do celów obliczeń

Or. en

Poprawka 118
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Liczba zachowanych miejsc pracy

Or. en

Poprawka 119
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy



AM\1212346PL.docx 65/65 PE657.176v01-00

PL

Or. en

Poprawka 120
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. Wpływ na PKB terytorium 
objętego wsparciem

Or. en


