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Poprawka 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu;

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. el

Poprawka 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 175 ustęp trzeci,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 175 akapit trzeci, art. 192 ust. 1 oraz 
art. 194 ust. 1 i 2,

Or. en

Poprawka 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii oraz powinny mieć na 
celu wzmocnienie realizacji porozumienia 
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zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną 
absorpcją.

paryskiego ograniczającego wzrost 
temperatury na świecie do poziomu 
poniżej 1,5 °C i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także Europejskiego 
filaru praw socjalnych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych i społecznych. 
Niniejsze rozporządzenie wdraża jeden z 
priorytetów określonych w komunikacie w 
sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
stawienia czoła wyzwaniom gospodarczym 
i społecznym związanym z przejściem na w 
pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowaną na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r. oraz zapewnienie, by transformacja ta 
miała charakter sprawiedliwy i 
integracyjny dla wszystkich.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system
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Poprawka 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, nadając priorytet środkom 
ożywienia gospodarczego w następstwie 
kryzysu zdrowotnego spowodowanego 
pandemią COVID-19, przyczyniają się do 
realizacji zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych, co będzie skutkować 
niższymi emisjami dwutlenku węgla dzięki 
przejściu na ekologiczne i sprawiedliwe 
źródła energii oraz promowaniu zielonych 
i błękitnych inwestycji, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, przystosowania się do 
zmiany klimatu, a także zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.
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Or. en

Poprawka 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
obowiązków Unii w zakresie realizacji 
porozumienia paryskiego i zobowiązań 
dotyczących celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych poprzez skoncentrowanie 
finansowania Unii na celach 
ekologicznych, a także na Europejskim 
filarze praw socjalnych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”) i stanowi część 
planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en
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Poprawka 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Niniejsze rozporządzenie wdraża 
jeden z priorytetów określonych w 
komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu ograniczenia 
kosztów gospodarczych i społecznych 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
w ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją. Ponadto 
niniejsze rozporządzenie odgrywa 
znaczącą rolę we wspieraniu koniecznych 
działań mających na celu 
przeciwdziałanie silnej i nagłej deflacji, z 
którą Unia będzie musiała się zmierzyć w 
wyniku pandemii COVID-19.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. it

Poprawka 51
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych, przez optymalizację 
możliwości trwałego zatrudnienia, 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
w ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Poprawka 52
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 



AM\1205767PL.docx 9/177 PE652.416

PL

kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego w celu 
ograniczenia wzrostu temperatury na 
świecie do poziomu poniżej 1,5 °C i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Poprawka 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
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porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”) 11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy 12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”) 11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy 12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją, 
a zasoby wykorzystuje się w sposób 
zrównoważony.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. es

Poprawka 54
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 

(1) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych poprzez 
skoncentrowanie finansowania Unii na 
celach ekologicznych. Niniejsze 
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rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych i 
społecznych związanych z przejściem na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, w ramach której wszelkie 
pozostałe emisje gazów cieplarnianych są 
kompensowane ich równoważną absorpcją.

rozporządzenie wdraża jeden z priorytetów 
określonych w komunikacie w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(„Europejski Zielony Ład”)11 i stanowi 
część planu inwestycyjnego na rzecz 
zrównoważonej Europy12, który zapewnia 
dedykowane finansowanie w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
w kontekście polityki spójności w celu 
ograniczenia kosztów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych związanych 
z przejściem na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 
ramach której wszelkie pozostałe emisje 
gazów cieplarnianych są kompensowane 
ich równoważną absorpcją.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r. 12 COM(2020) 21 z 14.1.2020 r.

Or. en

Poprawka 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Konstantinos Papadakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Europejski Zielony Ład UE i 
rządów krajowych, którego pierwszą 
inicjatywą ustawodawczą jest Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 
stanowiący część mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji – jest 
strategicznym planem wzmocnienia 
pozycji głównych unijnych 
monopolistycznych grup względem ich 
globalnych konkurentów, rzekomo w celu 
przeciwdziałania niszczeniu środowiska i 
zmianie klimatu.  Pogłębi on problemy, 
przed jakimi stoją zwykłe pracujące 
rodziny, oraz zwiększy główne źródło tych 
problemów, a mianowicie produkcję 
opartą wyłącznie na kryterium 
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kapitalistycznej rentowności. Pracownicy 
będą musieli ponosić koszty zysków 
przedsiębiorstw w formie gwałtownie 
rosnących cen energii, tysięcy zwolnień, 
pustynnienia całych regionów oraz 
pogorszenia się sytuacji osób 
samozatrudnionych. Nie można zapewnić 
korzyści jednocześnie pracownikom i 
grupom przedsiębiorstw. Rozwiązaniem i 
wyjściem dla zwykłych pracujących ludzi, 
którzy mogą zaspokajać wszystkie swoje 
potrzeby, jest przekształcenie źródeł 
energii oraz środków produkcji, przesyłu i 
dystrybucji energii we własność 
państwową. Bez udziału grup 
przedsiębiorstw i kryterium zysku z 
produkcji, możliwe będzie zwiększenie 
efektywności energetycznej oraz 
przyspieszenie tworzenia elektrowni 
zasilanych węglem brunatnym i 
elektrowni wodnych, a także zaspokojenie 
potrzeb energetycznych zwykłych 
pracujących rodzin, jak również będzie 
można podjąć działania w celu ochrony 
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników i mieszkańców, a także 
zwiększyć płace i wzmocnić prawa 
pracowników przemysłu.

Or. el

Poprawka 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Po przedstawieniu priorytetów 
Komisji Europejskiej na początku 
kadencji Unia Europejska, podobnie jak 
cały świat, musiała stawić czoła pandemii 
COVID-19 i jej następstwom zdrowotnym 
i ekonomicznym. W związku z tą sytuacją 
należy na nowo wyznaczyć cele w 
perspektywie krótko- i średnioterminowej, 
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stawiając na pierwszym miejscu 
pobudzanie gospodarki poszkodowanej w 
wyniku pandemii oraz rozwiązywanie 
kryzysów zdrowotnych i społecznych 
wywołanych przez nią. W tym kontekście 
należy nadać priorytetowe znaczenie 
rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu 
miejsc pracy.

Or. es

Poprawka 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
będą większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 

(2) W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada 
Europejska zatwierdziła cel, którym jest 
osiągnięcie do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego.  Deflacyjny 
efekt walki ze zmianą klimatu przyniesie 
sam w sobie trudności społeczno-
gospodarcze w średnim okresie, w związku 
z czym będzie miał nie tylko pozytywne 
skutki. Ponadto, biorąc pod uwagę, że 
pandemia COVID-19 spowoduje głęboką 
recesję, a przy braku odpowiedniej 
polityki pieniężnej EBC również 
długotrwałą deflację, bardziej niż 
kiedykolwiek należy łagodzić procykliczne 
skutki polityki klimatycznej UE, przez 
odroczenie do odwołania osiągnięcia celu 
zatwierdzonego przez Radę Europejską. 
Co więcej, nie wszystkie regiony i państwa 
członkowskie rozpoczną transformację w 
kierunku neutralnej dla klimatu 
gospodarki z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte – dotyczy to 
szczególnie państw, które wywiązały się ze 
zobowiązań i osiągnęły cele protokołu z 
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tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Kioto (20 % udziału energii odnawialnej 
do 2020 r.) przez poczynienie znacznych 
inwestycji, i które teraz są zmuszone do 
wspierania transformacji państw i 
regionów, których gospodarka opiera się w 
dużej mierze na paliwach kopalnych 
(zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie lub łupkach bitumicznych) lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami oraz 
nieuczciwej konkurencji ze strony państw, 
które dotychczas nie rozpoczęły 
dekarbonizacji, co podważy cele dotyczące 
spójności społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej. Podobnie w ramach 
europejskiego systemu gospodarczego, nie 
tylko w regionach górniczych, istnieje 
wiele sektorów produkcyjnych wciąż silnie 
uzależnionych od źródeł kopalnych, a 
zatem charakteryzujących się bardzo 
wysoką emisyjnością, które należy 
wspierać w transformacji odpowiednimi 
środkami wsparcia, takimi jak te 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. it

Poprawka 58
Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
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celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
obszary NUTS 3 o gęstości zaludnienia 
poniżej 12,5 osób/km2 lub o średnim 
rocznym spadku liczby mieszkańców 
wynoszącym ponad -1 % w latach 2007–
2017, które powinny podlegać 
szczególnym regionalnym i krajowym 
planom w celu przyciągnięcia większej 
liczby osób do regionu oraz zachęcenia 
ich do pozostania, a także zwiększenia 
inwestycji biznesowych oraz dostępności 
usług cyfrowych i publicznych.

Or. en

Poprawka 59
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym 
ukierunkowaną na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r. stanowi jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, jednak 
coraz więcej dowodów naukowych 
pokazuje, że musimy działać szybciej oraz, 
aby uniknąć najgorszych skutków zmiany 
klimatu, UE powinna dążyć do 
osiągnięcia zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii już do 2040 
r., podnosząc tym samym poziom celów 
porozumienia paryskiego. Chociaż walka 
ze zmianą klimatu i degradacją środowiska 
przyniesie wszystkim korzyści w długim 
okresie, a w średnim okresie postawi 
wszystkich przed nowymi możliwościami i 
wyzwaniami, to nie wszystkie regiony i 
państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, takich jak hutnictwo 
żelaza i stali. Taka sytuacja grozi nie tylko 
tym, że transformacja klimatyczna będzie 
przebiegać w Unii w różnym tempie, ale 
również pogłębieniem dysproporcji między 
regionami, co podważy cele dotyczące 
spójności społecznej, gospodarczej i 
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terytorialnej.

Or. en

Poprawka 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej. W 
tym kontekście szczególną uwagę należy 
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poświęcić konkretnym wyzwaniom, jakie 
powstaną w wyniku transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej w 
regionach oddalonych, regionach 
wyspiarskich i na obszarach o 
niekorzystnym położeniu geograficznym, 
a także na obszarach borykających się z 
wyzwaniem demograficznym, jakim jest 
wyludnianie się.

Or. es

Poprawka 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
będą większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 

(2) Przejście na zrównoważoną i 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym stanowi jeden z 
najważniejszych celów politycznych Unii. 
W dniu 12 grudnia 2019 r. Rada 
Europejska zatwierdziła cel, którym jest 
osiągnięcie do 2050 r. neutralności 
klimatycznej Unii, zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Chociaż walka 
ze zmianą klimatu i degradacją środowiska 
przyniesie wszystkim korzyści w długim 
okresie, a w średnim okresie postawi 
wszystkich przed nowymi możliwościami i 
wyzwaniami, to nie wszystkie regiony i 
państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania, a ponadto nie wszystkie z nich 
w równym stopniu realizują strategie 
polityczne i środki mające na celu 
ułatwienie transformacji. Gospodarki 
niektórych z nich są bardziej rozwinięte, 
podczas gdy skutki gospodarcze, związane 
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łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

z zatrudnieniem i społeczne transformacji 
będą większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. es

Poprawka 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodny z 
celem porozumienia paryskiego 
dotyczącym obniżenia globalnej 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu z 
epoki przedindustrialnej zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego. Chociaż walka 
ze zmianą klimatu i degradacją środowiska 
przyniesie wszystkim korzyści w długim 
okresie, a w średnim okresie postawi 
wszystkich przed nowymi możliwościami i 
wyzwaniami, to nie wszystkie regiony i 
państwa członkowskie rozpoczną 
transformację z tego samego poziomu 
wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
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których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
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są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie 
energetycznym lub łupkach bitumicznych), 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub gałęziach przemysłu, 
na których produkty wpływ wywiera 
transformacja w kierunku neutralności 
klimatycznej UE. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 64
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
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reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
naszej Unii.

Or. en

Poprawka 65
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
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reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
będą większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
transformacji będą większe w przypadku 
tych regionów, których gospodarka opiera 
się w dużej mierze na paliwach kopalnych 
(zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie lub łupkach bitumicznych) lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 66
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 2019 
r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
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społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

społeczne i gospodarcze transformacji będą 
większe w przypadku tych regionów, 
których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na stałych paliwach kopalnych 
(zwłaszcza węglu kamiennym i brunatnym, 
torfie lub łupkach bitumicznych) lub 
gałęziach przemysłu charakteryzujących 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. en

Poprawka 67
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przejście na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi 
jeden z najważniejszych celów 
politycznych Unii. W dniu 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska zatwierdziła cel, 
którym jest osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej Unii, zgodnie z 
celami porozumienia paryskiego. Chociaż 
walka ze zmianą klimatu i degradacją 
środowiska przyniesie wszystkim korzyści 
w długim okresie, a w średnim okresie 
postawi wszystkich przed nowymi 
możliwościami i wyzwaniami, to nie 
wszystkie regiony i państwa członkowskie 
rozpoczną transformację z tego samego 
poziomu wyjściowego i nie wszystkie będą 
dysponować taką samą zdolnością do 
reagowania. Gospodarki niektórych z nich 
są bardziej rozwinięte, podczas gdy skutki 
społeczne i gospodarcze transformacji 
będą większe w przypadku tych regionów, 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).
 



AM\1205767PL.docx 25/177 PE652.416

PL

których gospodarka opiera się w dużej 
mierze na paliwach kopalnych (zwłaszcza 
węglu kamiennym i brunatnym, torfie lub 
łupkach bitumicznych) lub gałęziach 
przemysłu charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych. Taka sytuacja grozi nie 
tylko tym, że transformacja klimatyczna 
będzie przebiegać w Unii w różnym 
tempie, ale również pogłębieniem 
dysproporcji między regionami, co 
podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Or. sl

Poprawka 68
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy podkreślić, że 
transformacja w kierunku neutralności 
klimatycznej jest długim procesem, który 
może wykraczać poza cykle polityczne lub 
budżetowe. Konieczne są solidne ramy 
zarządzania, które powinny obejmować 
zaangażowanie obywateli i odpowiednich 
zainteresowanych stron w proces 
transformacji i podejmowania decyzji. To 
podejście partycypacyjne i ciągły dialog 
należy stosować na wszystkich etapach, w 
tym podczas przygotowywania 
długoterminowej strategii rozwoju oraz 
ustanawiania systemu monitorowania i 
oceny.

Or. en

Poprawka 69
Niklas Nienaß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Jako że zależność od paliw 
kopalnych lub intensywność emisji gazów 
cieplarnianych z gałęzi przemysłu są 
zróżnicowane na terytorium Unii, 
konieczne jest podejście skupiające się na 
konkretnym obszarze na potrzeby strategii 
ukierunkowanej reakcji oraz w celu 
ułatwienia całościowych i 
międzysektorowych działań.

Or. en

Poprawka 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, integracyjna i 
społecznie akceptowalna dla wszystkich, 
nie pozostawiając nikogo w tyle. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych oraz wzmocnienia 
wszystkich możliwości przynoszących 
korzyści, takich jak tworzenie 
ekologicznych, stałych, wysokiej jakości 
miejsc pracy, przyczyniających się do 
osiągnięcia celów pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE). Ważną rolę będzie w tym odgrywał 
budżet Unii.

Or. en
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Poprawka 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich, 
przyczyniając się ostatecznie do 
osiągnięcia celu, jakim jest rozwój 
gospodarczy Unii Europejskiej, przy 
poszanowaniu zasad, na których opiera 
się Unia Europejska, czyli polityki rynku 
wewnętrznego. Zarówno Unia, jak i 
państwa członkowskie muszą zatem 
uwzględnić od samego początku skutki 
gospodarcze i społeczne transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych, mając na uwadze w tym 
kontekście osoby, na które szczególnie 
wpływa polityka realizowana w tych 
obszarach, młodzież i osoby starsze. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii.

Or. es

Poprawka 72
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Unia, 
państwa członkowskie i ich regiony muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
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transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych, z uwzględnieniem 
zasady pomocniczości. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii, także w celu 
zagwarantowania, że nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle.

Or. en

Poprawka 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii. W 
odniesieniu do wdrażania i wykorzystania 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji państwa członkowskie 
powinny zwracać szczególną uwagę na 
zasady ustanowione w Europejskim 
filarze praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. 
Sprawiedliwa transformacja klimatyczna i 
energetyczna nie powinna zostawiać 
nikogo samemu sobie i powinna stwarzać 
warunki do wyeliminowania ubóstwa 
energetycznego. Zarówno Unia, jak i 
państwa członkowskie muszą zatem 
uwzględnić od samego początku skutki 
gospodarcze i społeczne transformacji, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. es

Poprawka 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Żadne 
państwo członkowskie ani region nie 
powinien być pozostawiany w tyle w 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej. Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie muszą zatem uwzględnić od 
samego początku skutki gospodarcze i 
społeczne transformacji, a także wdrożyć 
wszelkie możliwe instrumenty w celu 
łagodzenia skutków negatywnych. Ważną 
rolę będzie w tym odgrywał budżet Unii.

Or. en
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Poprawka 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji oraz potrzebę 
przezwyciężenia kryzysu zdrowotnego 
spowodowanego pandemią COVID-19, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. en

Poprawka 77
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, również w świetle kryzysu 
spowodowanego pandemią COVID-19, a 
także wdrożyć wszelkie możliwe 
instrumenty w celu łagodzenia skutków 
negatywnych. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. en
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Poprawka 78
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii w celu 
zagwarantowania, że nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle.

Or. en

Poprawka 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie, a także 
różne organy lokalne i regionalne, muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji oraz jej skutki dotyczące 
zatrudnienia, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu 
przeciwdziałania skutkom negatywnym. 
Budżet Unii będzie w tym odgrywał rolę 
uzupełniającą.
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Or. it

Poprawka 80
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi ograniczać dysproporcje regionalne, 
być integracyjna, sprawiedliwa i 
społecznie akceptowalna dla wszystkich. 
Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał zwiększony budżet Unii.

Or. en

Poprawka 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa, integracyjna i 
społecznie akceptowalna dla wszystkich. 
Zarówno Unia, jak i państwa członkowskie 
muszą zatem uwzględnić od samego 
początku skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii w celu 
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zagwarantowania, że nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle.

Or. en

Poprawka 82
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe transformacji, a także 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii.

Or. en

Poprawka 83
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, o 
których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości i 
proporcjonalności określonych w art. 5 
TUE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
również przestrzegać zobowiązań 
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wynikających z Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, a 
także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny 
wspierać działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji lub 
wykluczenia. Cele funduszu powinny być 
osiągane zgodnie z założeniami 
koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, konwencją z 
Aarhus oraz unijnym wsparciem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 
191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci”. 
Wsparcie zapewniane przez fundusz 
powinno być zgodne z zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”.

Or. en

Poprawka 84
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Cele funduszu powinny być 
realizowane w ramach celów określonych 
w Europejskim filarze praw socjalnych. 
Aby zapewnić wszystkim lepszą i 
pewniejszą przyszłość, należy 
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ukierunkować wsparcie z funduszu na 
nadrzędną i uznaną w skali 
międzynarodowej Agendę 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 
także przyczynić się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju i wyznaczonych 
w ich ramach dążeń na 2030 r. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić spójność 
i synergię z Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem wyzwań 
lokalnych i regionalnych.

Or. en

Poprawka 85
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z 
transformacją w kierunku neutralności 
klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, dzięki 
uruchomieniu co najmniej 1 biliona EUR 
w celu wsparcia zrównoważonych 
inwestycji w następnej dekadzie z budżetu 
UE i powiązanych instrumentów, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
przeznaczony na sprawiedliwą społecznie 
zieloną transformację, mobilizujący co 
najmniej 100 mld EUR, powinien w 
szczególności wspierać pracowników i 
obywateli w regionach dotkniętych 
transformacją, uzupełniając jednocześnie 
działania w zakresie zielonej transformacji 
w ramach odpowiednich programów na 
podstawie WRF na lata 2021–2027. 
Powinien on przyczyniać się do łagodzenia 
skutków społecznych i gospodarczych, w 
szczególności dla pracowników 
dotkniętych procesem, w kierunku 
neutralności klimatycznej Unii poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
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szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym, 
skupiając się na inwestycjach 
przynoszących skutki społeczne oraz na 
regionach i obszarach społeczeństwa 
najbardziej zagrożonych brakiem 
stabilności gospodarczej ze względu na 
transformację.

Or. en

Poprawka 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
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na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym, 
uwzględniając Europejski filar praw 
socjalnych ogłoszony przez Radę 
Europejską, Parlament i Komisję w 
listopadzie 2017 r.

Or. en

Poprawka 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
oraz zapewnienia równowagi między 
potrzebami takimi jak zatrudnienie, 
niezależność energetyczna i 
bezpieczeństwo żywnościowe a unijnym 
celem neutralności klimatycznej poprzez 
skoncentrowanie wydatków z budżetu Unii 
na celach społecznych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

Or. en
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Poprawka 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym, 
uwzględniając jej wkład w solidną i 
zrównoważoną gospodarkę, zielone 
miejsca pracy oraz pozytywne skutki dla 
zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 90
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
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przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym i 
subregionalnym.

Or. en

Poprawka 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia negatywnych skutków 
społecznych i gospodarczych związanych 
zarówno z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej Unii, jak i z 
kryzysem spowodowanym pandemią 
COVID-19, poprzez skoncentrowanie 
wydatków z budżetu Unii na celach 
społecznych i klimatycznych na szczeblu 
regionalnym.

Or. it

Poprawka 92
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych 
związanych z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej Unii do 2040 r. 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
do roku 2050 poprzez skoncentrowanie 
wydatków z budżetu Unii na celach 
społecznych i klimatycznych na szczeblu 
regionalnym.
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Or. es

Poprawka 94
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych i 
klimatycznych na szczeblu regionalnym.

(4) Jak wskazano w Europejskim 
Zielonym Ładzie i w planie inwestycyjnym 
na rzecz zrównoważonej Europy, 
mechanizm sprawiedliwej transformacji 
powinien uzupełniać inne działania 
przewidziane w ramach kolejnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027. Powinien on przyczyniać się 
do łagodzenia skutków społecznych i 
gospodarczych związanych z transformacją 
w kierunku neutralności klimatycznej Unii 
poprzez skoncentrowanie wydatków z 
budżetu Unii na celach społecznych, 
gospodarczych i klimatycznych na 
szczeblu regionalnym.

Or. en

Poprawka 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
wspieranie działań na rzecz sprawiedliwej 
i udanej transformacji energetycznej w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
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terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

klimatu oraz łagodzenie negatywnych 
skutków transformacji klimatycznej 
poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
wdrażania sprawiedliwej transformacji 
energetycznej i złagodzenia skutków 
transformacji poprzez finansowanie 
inwestycji w niskoemisyjną produkcję 
energii, dywersyfikacji i modernizacji 
lokalnej gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Znajduje to odzwierciedlenie w celu 
szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle istotnych wyzwań i potrzeb związanych z transformacją energetyczną oraz 
ograniczonymi zasobami finansowymi zaplanowanymi w budżecie UE na ten cel, szczegółowy 
cel FST nie powinien być ukierunkowany tylko na łagodzenie negatywnych skutków 
społeczno-gospodarczych transformacji, ale przede wszystkim na samą transformację 
energetyczną.

Poprawka 96
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Powinien on dążyć do 
tworzenia synergii z innymi filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
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wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

oraz uzupełniać je, ale nie powinien 
naruszać procesów decyzyjnych partnerów 
wykonawczych i finansujących w ramach 
innych filarów. Celem FST jest łagodzenie 
negatywnych skutków transformacji 
klimatycznej poprzez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów i 
pracowników. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST, działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do złagodzenia skutków 
transformacji poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Znajduje to odzwierciedlenie w celu 
szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej oraz 
wzmocnienie wszystkich oferowanych 
możliwości poprzez wspieranie najbardziej 
dotkniętych terytoriów i społeczności, a w 
szczególności wszystkich pracowników. 
Zgodnie z celem szczegółowym FST, 
działania wspierane przez ten fundusz 
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finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

powinny bezpośrednio przyczyniać się do 
stymulowania transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki w celu 
osiągnięcia między innymi najwyższych 
poziomów efektywności energetycznej, 
penetracji rynku przez energię 
odnawialną i pełnego zrównoważenia 
środowiskowego oraz zapobieganie 
występowaniu wszelkiego niekorzystnego 
wpływu na zatrudnienie. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki dzięki 
wskazaniu i wykorzystaniu zasobów 
alternatywnych na szczeblu lokalnym oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Środki wspierane z FST 
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cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

powinny przeciwdziałać zjawisku 
depopulacji regionów w procesie 
transformacji energetycznej. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników oraz 
zapewnianie zrównoważonej 
transformacji społeczno-gospodarczej, 
która zapobiega tworzeniu lub 
pogłębianiu zagrożenia niepewnością 
społeczną lub niestabilnym otoczeniem 
biznesowym na tych terytoriach. Zgodnie 
z celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji, 
restrukturyzacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Znajduje to odzwierciedlenie w celu 
szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
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cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
zachęcanie do transformacji klimatycznej 
poprzez wspieranie terytoriów i 
pracowników, których ona najbardziej 
dotyczy, oraz sektorów produkcyjnych o 
najwyższym poziomie emisji w ramach 
gospodarek wszystkich państw 
członkowskich, na które transformacja 
będzie miała największy wpływ. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
wspierania transformacji poprzez 
tworzenie nowych możliwości 
zatrudnienia, finansowanie nowej 
infrastruktury, a także dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
stymulowanie przemiany. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Or. it
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Poprawka 101
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie i tworzenie nowych, trwałych 
miejsc pracy, z jednoczesnym 
finansowaniem dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki. Znajduje 
to odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 102
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
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transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie i kompensowanie negatywnych 
skutków transformacji klimatycznej 
poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji, zmiany 
ukierunkowania i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i 
poziom życia. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 103
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki, 
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ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

regenerację aktywów naturalnych oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej i 
środowiskowej poprzez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów i 
pracowników. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST, działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do złagodzenia skutków 
transformacji poprzez finansowanie 
dywersyfikacji i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie. 
Znajduje to odzwierciedlenie w celu 
szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. es
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Poprawka 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i 
modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie i poziom życia. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Pozostałe dwa filary mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji powinny 
oferować dodatkowy zestaw środków i 
możliwości finansowania, oprócz FST, 
aby ułatwić i przyspieszyć transformację, 
nie tylko najbardziej dotkniętych 
regionów, ale także innych regionów 
podlegających transformacji. Filary 2 i 3 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
będą wspierać bardziej różnorodne 
inwestycje zarówno z perspektywy 
sektorowej, jak i geograficznej. Specjalny 
system sprawiedliwej transformacji w 
ramach InvestEU będzie przyciągać 
inwestycje prywatne, które przynoszą 
korzyści regionom dotkniętym 
transformacją, pomagają gospodarkom w 
znajdowaniu nowych źródeł wzrostu oraz 
przyspieszą stopniową transformację 
energetyczną w kierunku pełnej 
dekarbonizacji gospodarki. Instrument 
pożyczkowy na rzecz sektora publicznego 
zapewniany przez Europejski Bank 
Inwestycyjny wspierany budżetem UE 
będzie wykorzystywany na potrzeby 
pożyczek dotowanych dla sektora 
publicznego, na przykład na inwestycje w 
infrastrukturę energetyczną i 
transportową, sieci ciepłownicze oraz 
renowację lub izolację budynków.

Or. en

Poprawka 107
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie 
ustanawia Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji („FST”), 
który jest jednym z filarów mechanizmu 
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sprawiedliwej transformacji wdrażanego 
w ramach polityki spójności. Celem FST 
jest łagodzenie i kompensowanie 
negatywnych skutków transformacji 
klimatycznej przez wspieranie najbardziej 
dotkniętych terytoriów i pracowników. 
Zgodnie z celem szczegółowym FST, 
działania wspierane przez ten fundusz 
powinny bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji przez 
finansowanie dywersyfikacji, zmiany 
ukierunkowania i modernizacji lokalnej 
gospodarki oraz ograniczenie 
niekorzystnego wpływu na zatrudnienie i 
poziom życia. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami. 

Or. en

Poprawka 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W wyniku przeglądu 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji wejdzie w 
skład pakietu funduszy przeznaczonych 
na potrzeby polityki spójności. Pod tym 
względem powinien on służyć 
zapewnieniu realizacji postanowień art. 
174 akapit pierwszy TFUE, sprzyjając 
działaniom służącym wzmocnieniu 
„spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej” Unii. W związku z tym całe 
rozporządzenie w sprawie Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
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powinno odzwierciedlać zamiar 
zmniejszenia różnic między 
poszczególnymi regionami, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionów 
najmniej uprzywilejowanych, aby unikać 
ewentualnych trudności gospodarczych 
lub społecznych w procesie transformacji.

Or. es

Poprawka 109
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W ramach wdrażania 
Europejskiego Zielonego Ładu, a w 
szczególności wykorzystania Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji każde 
państwo członkowskie będzie musiało 
ukierunkować krajowe polityki wsparcia 
na waloryzację i nagradzanie 
pozytywnych działań przedsiębiorstw, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstw i 
małych przedsiębiorstw, a nie na 
nakładanie obciążeń i ograniczeń na 
różne sektory produkcyjne w ich 
systemach gospodarczych.

Or. en

Poprawka 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE652.416 54/177 AM\1205767PL.docx

PL

(5b) Transformacja w kierunku 
neutralnego dla klimatu i 
zrównoważonego społeczeństwa jest 
jednym z najważniejszych wspólnych 
celów UE, których osiągnięcie wymaga 
wspólnych wysiłków ze strony wszystkich 
państw członkowskich. W związku z tym 
dostęp do FST powinien być uzależniony 
od przyjęcia krajowego celu w kierunku 
osiągnięcia do 2050 r. celu Unii 
Europejskiej w zakresie neutralności 
klimatycznej, a także celów pośrednich do 
2030 r.

Or. en

Poprawka 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji nie może pogłębiać 
istniejących nierówności między 
państwami członkowskimi ani osłabiać 
jednolitego rynku.

Or. es

Poprawka 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

(6) FST powinien odgrywać znaczącą 
rolę w łagodzeniu deflacyjnego efektu 
walki ze zmianą klimatu, ze szczególnym 
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porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego 
celu, jakim jest przeznaczanie 25 % 
wydatków z budżetu unijnego na wsparcie 
celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z EFRR i EFS+ będą wnosić 
pełny wkład w osiągnięcie tego celu. 
Środki z FST powinny uzupełniać zasoby 
dostępne w ramach polityki spójności.

uwzględnieniem najbardziej dotkniętych 
sektorów gospodarki i regionów.

Or. it

Poprawka 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z FST 
przyczynią się do włączania działań w 
dziedzinie klimatu w główny nurt polityki 
oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim 
jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu UE na wsparcie celów w zakresie 
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zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

klimatu. . Środki przesuwane z EFRR i 
EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przesunięcia z najbiedniejszych regionów korzystających z polityki spójności 
do regionów najbardziej dotkniętych transformacją bezzasadnie ograniczają budżet polityki 
spójności. Przesunięcia powinny być opcjonalne, a ich kwoty ograniczone do wielkości 
przydziałów z FST. Ponadto przesunięcia powinny być ujęte w koncentracji tematycznej w 
ramach celu polityki 2 oraz w wymogu dotyczącym wsparcia celów w zakresie klimatu z 
wydatków z budżetu UE.

Poprawka 114
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu oraz ułatwiać zieloną 
transformację, wnosząc jednocześnie 
pełny wkład w nowe, wysokiej jakości 
miejsca pracy, trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
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rozwój regionalny.

Or. en

Poprawka 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Dobrowolne 
przesunięcia środków z EFRR i EFS+ 
podlegające decyzji poszczególnych 
państw członkowskich będą uzupełniać 
osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 116
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu, przy czym powinny 
być one wystarczająco elastyczne, aby 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych transformacją. 

Or. sl

Uzasadnienie

Należy zapewnić elastyczność, co najmniej w odniesieniu do ustanowienia dolnego limitu dla 
zasobów przenoszonych z EFRR i EFS+, aby ułatwić uwzględnianie potrzeb regionów 
dotkniętych transformacją i dostosowanie do tych potrzeb.

Poprawka 117
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
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rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Nowe środki z 
własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający względem istniejących 
strategii politycznych i dodatkowy w 
stosunku do inwestycji koniecznych do 
osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest 
przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu 
unijnego na wsparcie celów w zakresie 
klimatu. Środki z EFRR i EFS+ mogą być 
wykorzystywane na dobrowolnej zasadzie 
do uzupełniania interwencji FST.

Or. en

Poprawka 118
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu.
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osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ mogłyby wnosić pełny 
wkład w osiągnięcie tego celu, a 
jednocześnie należy udostępnić nowe 
zasoby.

Or. en

Poprawka 121
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
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koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane na 
zasadzie dobrowolnej z EFRR i EFS+ będą 
wnosić pełny wkład w osiągnięcie tego 
celu.

Or. en

Poprawka 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu. Środki z FST 
powinny uzupełniać zasoby dostępne w 
ramach polityki spójności.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu i 
środowiska w główny nurt polityki. Środki 
z własnej puli FST mają charakter 
uzupełniający i dodatkowy w stosunku do 
inwestycji koniecznych do osiągnięcia 
ogólnego celu, jakim jest przeznaczanie 25 
% wydatków z budżetu unijnego na 
wsparcie celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z EFRR i EFS+ będą wnosić 
pełny wkład w osiągnięcie tego celu. 
Środki z FST powinny uzupełniać zasoby 
dostępne w ramach polityki spójności.

Or. es
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Poprawka 123
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie co najmniej 50 % 
wydatków z budżetu unijnego na wsparcie 
celów w zakresie klimatu. Środki 
przesuwane z EFRR i EFS+ będą wnosić 
pełny wkład w osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 124
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
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w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ powinny wnosić pełny 
wkład w osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 125
Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 30 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

Or. en
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Uzasadnienie

Stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w jego sprawozdaniu okresowym z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie WRF na lata 2021–2027.

Poprawka 126
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ będą wnosić pełny wkład w 
osiągnięcie tego celu.

(6) Mając na uwadze, jak ważne jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego, zobowiązaniem 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także bardziej 
ambitnymi planami Unii przedstawionymi 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, 
FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu. Środki przesuwane z 
EFRR i EFS+ mogą wnosić wkład w 
osiągnięcie tego celu.

Or. en

Poprawka 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6a) Sprawiedliwa transformacja 
wymaga również wspierania tych, na 
których zmiana klimatu wpływa 
najbardziej. Zmieniający się klimat 
oddziałuje w nieproporcjonalny sposób na 
niektóre regiony i społeczności, które 
należy wspierać w duchu europejskiej 
solidarności.

Or. es

Poprawka 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Sprawiedliwa transformacja 
powinna stanowić politykę horyzontalną 
w nowych WRF na lata 2021–2027, a 
zatem powinna być wystarczająco 
finansowana. Środki z FST powinny 
uzupełniać zasoby dostępne w ramach 
polityki spójności. FST powinien mieć 
charakter dodatkowy względem innych 
systemów finansowania w celu 
zapewnienia, by sprawiedliwa, 
integracyjna transformacja w kierunku 
neutralności klimatycznej oraz 
ustanowienie FST nie prowadziły do cięć 
innych funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) …/ … [nowe 
RWP] lub do obowiązkowych przesunięć z 
tych funduszy. Przydział środków 
finansowych z FST nie powinien odbywać 
się kosztem regionów, które nie korzystają 
z tego funduszu, gdyż mogłoby to 
zwiększyć różnice strukturalne.

Or. en

Poprawka 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny mieć 
charakter uzupełniający względem 
zasobów dostępnych w ramach polityki 
spójności i innych funduszy oraz 
koncentrować się w szczególności na 
transformacji w kierunku zielonej 
gospodarki w regionach najbardziej 
uzależnionych od węgla kamiennego lub 
innych niezrównoważonych paliw, takich 
jak region doliny Jiu, nadając priorytet 
inwestycjom przynoszącym skutki 
społeczne, które wspierają zarówno rozwój 
przedsiębiorstw, jak i pozytywny rozwój 
wskaźników społecznych, ze zwróceniem 
uwagi na unikanie wstrząsów społecznych 
lub nagłego zamykania przedsiębiorstw 
lub utraty kapitału ludzkiego i depopulacji 
zagrożonych regionów.

Or. en

Poprawka 130
Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności, tak aby FST mógł 
funkcjonować jako dodatkowe narzędzie 
w celu uwzględniania społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
transformacji na najbardziej dotkniętych 
terytoriach, uzupełniając długoterminowe 
strategie polityczne UE i nie osłabiając 
ich wpływu. Ustanowienie FST nie 
powinno prowadzić do cięć zasobów 
przydzielonych na inne fundusze w 
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ramach WRF ani do przesunięć tych 
zasobów.

Or. en

Poprawka 131
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności oraz mieć dodatkowy charakter 
względem wniosku Komisji w sprawie 
polityki spójności w WRF na lata 2021–
2027. Dobrowolne wkłady przesuwane z 
EFRR i EFS+ do FST nie powinny 
przekraczać 60 % kwoty wsparcia z FST. 
Nie powinny one wpływać na zasadniczą 
rolę polityki spójności oraz nie powinny 
przekraczać 20 % zasobów pierwotnie 
przydzielonych państwu członkowskiemu 
na EFRR i EFS+.

Or. en

Uzasadnienie

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Poprawka 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Tonino Picula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności, tak aby FST mógł 
funkcjonować jako dodatkowe narzędzie 
w celu uwzględniania społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych skutków 
transformacji na najbardziej dotkniętych 
terytoriach, uzupełniając długoterminowe 
strategie polityczne UE i nie osłabiając 
ich wpływu. Ustanowienie FST nie 
powinno prowadzić do cięć funduszy 
objętych rozporządzeniem (UE) [nowe 
RWP] ani do przesunięć środków z tych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności oraz torować drogę dla innych 
instrumentów i programów, które 
powinny być wdrażane w dążeniu do 
wsparcia celów społecznie sprawiedliwej 
transformacji dla wszystkich w kierunku 
w pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędnej, neutralnej dla klimatu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowanej na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r., oraz w zgodzie z tymi celami.
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Or. en

Poprawka 134
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności na podstawie ram regionalnych 
mających na celu optymalne 
wykorzystanie kapitału prywatnego. 
Ustanowienie FST nie powinno prowadzić 
do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) …/… [nowe RWP] 
ani do przesunięć środków z tych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 135
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST nie mogą same w 
sobie zapewnić transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej. FST powinien 
być w związku z tym uzupełniany 
zasobami dostępnymi w ramach innych 
funduszy i instrumentów, które powinny 
być wdrażane w dążeniu do wsparcia 
celów społecznie sprawiedliwej 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej dla wszystkich oraz w zgodzie 
z tymi celami.

Or. en
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Poprawka 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności, a kryteria przydziału powinny 
uwzględniać poziom rozwoju 
gospodarczego państw członkowskich i 
regionów oraz ich zdolność do 
inwestowania w zależności od tego 
poziomu.

Or. es

Poprawka 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich.

(7) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Ustanowienie FST 
nie powinno prowadzić do cięć funduszy 
objętych rozporządzeniem (UE) .../... .../... 
[nowe RWP] ani do przesunięć środków z 
tych funduszy.

Or. it

Poprawka 138
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności. Ustanowienie FST nie powinno 
prowadzić do cięć funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP] 
ani do przesunięć środków z tych 
funduszy.

Or. sl

Uzasadnienie

Ustanowienie FST nie powinno zmniejszać funduszy przeznaczonych na wdrażanie innych 
europejskich instrumentów regionalnych i instrumentów polityki spójności.

Poprawka 139
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny mieć 
charakter dodatkowy i uzupełniający 
względem zasobów dostępnych w ramach 
polityki spójności. Ustanowienie FST nie 
powinno prowadzić do cięć funduszy 
objętych rozporządzeniem (UE) .../... 
[nowe RWP].

Or. pt

Poprawka 140
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać (7) Środki z FST powinny uzupełniać 
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zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

zasoby dostępne w ramach funduszy 
polityki spójności, które nie powinny 
podlegać cięciom ani przesunięciom 
środków ustanowionych na mocy 
rozporządzenia UE ../../. [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności i nie powinny prowadzić do cięć 
funduszy UE objętych rozporządzeniem 
.../…[nowe RWP] ani do obowiązkowych 
przesunięć środków z tych funduszy.

Or. en

Poprawka 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Środki z FST mogą uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności na zasadzie dobrowolnej.

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia powiązana ze zmianami art. 6 ust. 2. Obowiązkowe przesunięcia z najbiedniejszych 
regionów korzystających z polityki spójności do regionów najbardziej dotkniętych 
transformacją bezzasadnie ograniczają budżet polityki spójności. Przesunięcia powinny być 
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opcjonalne, a ich kwoty ograniczone do wielkości przydziałów z FST.

Poprawka 143
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności.

(7) Nowe środki z FST powinny 
uzupełniać zasoby dostępne w ramach 
polityki spójności.

Or. en

Poprawka 144
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Oprócz puli środków finansowych 
ustanowionej w art. 3 ust. 2, zasoby FST 
mogą zostać zwiększone dodatkowymi 
zasobami przydzielonymi w budżecie Unii 
przez władzę budżetową w ramach 
corocznej procedury budżetowej. Ponadto 
pula środków finansowych FST może 
zostać zwiększona dodatkowymi wkładami 
państw członkowskich oraz innymi 
zasobami zgodnie z mającym 
zastosowanie aktem podstawowym oraz 
stanowić zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel dodatkowo 
do przypadków wymienionych w art. 21 
ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego. 

Or. en

Poprawka 145
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Współfinansowanie krajowe 
zapewniane w celu uzupełnienia zasobów 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji nie powinno być 
uwzględniane w obliczeniach deficytu w 
kontekście paktu stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 146
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Będzie ono także 
szczególnie trudne w regionach 
najbardziej oddalonych i na wyspach. FST 
powinien zatem objąć wszystkie państwa 
członkowskie, ale podział jego środków 
finansowych powinien odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
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finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej. Powinien on 
również być w stanie wspierać regiony 
najbardziej oddalone i wyspy zależne od 
paliw kopalnych w trakcie przechodzenia 
na samowystarczalność energetyczną oraz 
przewidywać specjalną dotację na 
podstawie art. 349 TFUE.

Or. fr

Poprawka 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Będzie ono szczególnie trudne w 
przypadku państw członkowskich, których 
gospodarki opierają się w dużej mierze na 
paliwach kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Będzie ono szczególnie trudne w 
przypadku państw członkowskich i 
regionów, których gospodarki opierają się 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
na działalności przemysłowej, środkach 
transportu lub trasach komunikacyjnych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności, środków transportu 
lub tras komunikacyjnych albo ich 
ograniczenia w kierunku neutralności 
klimatycznej, a które nie dysponują 
środkami finansowymi na wprowadzenie 
zmian. Pod tym względem szczególną 
uwagę należy poświęcić obszarom 
górskim, wyspiarskim lub oddalonym, 
gdzie z uwagi na niewielką liczbę ludności 
przejście na neutralność klimatyczną jest 
trudniejsze. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej, 
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również w związku z przeglądem 
priorytetów i pilnych potrzeb narzuconym 
przez kryzys spowodowany pandemią 
COVID-19.

Or. it

Poprawka 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien 
zatem objąć wszystkie państwa 
członkowskie, ale podział jego środków 
finansowych powinien odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się lub do niedawna opierały się 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
na działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Będzie to jednak 
również trudne dla regionów w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak regiony 
najbardziej oddalone i wyspiarskie, 
regiony o niekorzystnym położeniu 
geograficznym i regiony mierzące się z 
konsekwencjami wyludniania się i 
rozproszenia geograficznego. Z tego 
względu podział środków finansowych z 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
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neutralności klimatycznej do roku 2050 
oraz ambitnemu charakterowi jej celów 
energetycznych i klimatycznych.

Or. es

Poprawka 149
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Pod tym względem 
szczególną uwagę należy poświęcić 
obszarom wyspiarskim lub oddalonym, 
gdzie ze względu na liczbę ludności 
transformacja energetyczna w kierunku 
neutralności klimatycznej stanowi większe 
wyzwanie. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do jak najszybszego 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a najpóźniej do 
2050 r.

Or. en
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Poprawka 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. W tym względzie 
szczególną uwagę należy poświęcić 
konkretnym wyzwaniom, jakie powstaną 
w wyniku transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej w regionach 
oddalonych, regionach wyspiarskich i na 
obszarach o niekorzystnym położeniu 
geograficznym, a także na obszarach 
borykających się z wyzwaniem 
demograficznym, jakim jest wyludnianie 
się. FST powinien zatem objąć wszystkie 
państwa członkowskie, ale podział jego 
środków finansowych powinien 
odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Or. es

Poprawka 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej. Należy 
jednak zwrócić uwagę na zdolności 
energetyczne regionów najbardziej 
oddalonych i obszarów wiejskich oraz 
mniej dostępnych obszarów, które nie są 
obecnie podłączone do ogólnej 
infrastruktury energetycznej.

Or. en

Poprawka 152
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
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państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej. 
Szczególną uwagę należy poświęcić 
obszarom wyspiarskim lub obszarom 
słabo zaludnionym i oddalonym, gdzie 
przejście na neutralność klimatyczną 
stanowi większe wyzwanie.

Or. en

Poprawka 153
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na stałych 
paliwach kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
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rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej, a także 
zakres, w jakim ich gospodarki zależą od 
stałych paliw kopalnych.

Or. en

Poprawka 154
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. Szczególną uwagę 
należy poświęcić obszarom wyspiarskim i 
wiejskim, zgodnie z art. 174 TFUE i 
komunikatem w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
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członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych, na działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub na działalności 
przemysłowej, na której produkty wpływ 
wywiera transformacja w kierunku 
neutralności klimatycznej UE, z uwagi na 
konieczność stopniowego wycofywania się 
z tych rodzajów działalności albo 
przystosowania ich do wymogów 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej, a które nie dysponują 
środkami finansowymi na wprowadzenie 
zmian. FST powinien zatem objąć 
wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać pozycję 
początkową każdego państwa 
członkowskiego w procesie transformacji 
energetycznej oraz ich zdolność do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej.

Or. en
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Poprawka 156
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien koncentrować się na najbardziej 
dotkniętych terytoriach, w szczególności 
regionach wydobycia węgla kamiennego i 
łupków bitumicznych, oraz odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 157
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla większości 
regionów UE. Będzie ono szczególnie 
trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo wsparcia ich za 
pomocą systemów finansowania, aby 
pomóc w ich modernizacji i transformacji 
w kierunku neutralności klimatycznej, a 
które nie dysponują środkami finansowymi 
na wprowadzenie zmian. FST powinien 
zatem objąć wszystkie państwa 
członkowskie, ale podział jego środków 
finansowych powinien odzwierciedlać 
zdolność państw członkowskich do 
finansowania inwestycji koniecznych do 
sprostania transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej.

Or. en

Poprawka 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się lub do niedawna opierały się 
w dużej mierze na paliwach kopalnych lub 
na działalności przemysłowej 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
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ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Or. es

Poprawka 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W dążeniu do sprawiedliwej i 
zrównoważonej transformacji, która 
zapewnia osiągnięcie i skuteczność celów 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu, przydział zasobów 
powinien uwzględniać także rezultaty 
osiągnięte przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do celów na 2020 r. w 
zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej. W ten sposób 
FST nie powinien karać państw 
członkowskich, które już dokonały 
inwestycji i są przygotowane na 
osiągnięcie ustanowionych celów.

Or. en

Poprawka 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie i dostosowania wynikające z 
inwestycji pośrednich w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu” w oparciu o obiektywne i 
przejrzyste kryteria w systemie podziału 
FST obejmujące ustanowienie 
sprawiedliwego mechanizmu podziału, 
zarówno przez Unię Europejską wśród 
państw członkowskich, jaki i przez 
państwa wśród ich terytoriów.

Or. es

Poprawka 161
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria.

(9) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST Komisja powinna 
określić roczny podział dostępnych 
środków między poszczególne państwa 
członkowskie w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” w oparciu 
o obiektywne kryteria. Państwa 
członkowskie powinny zapewniać, by 
gminy i miasta miały bezpośredni dostęp 
do zasobów FST udostępnianych im 
zgodnie z ich obiektywnymi potrzebami.

Or. en

Poprawka 162



PE652.416 88/177 AM\1205767PL.docx

PL

Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Proces prowadzący do 
zdekarbonizowanej gospodarki nie 
powinien skutkować zakłóceniami o 
charakterze społecznym, ale powinien 
odblokować bezemisyjne, godne i 
bezpieczne możliwości zatrudnienia, w 
tym w zakresie przedsiębiorczości, w 
ramach nowej strategii przemysłowej oraz 
w oparciu o nowy zrównoważony system 
energetyczny.

Or. en

Poprawka 163
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Kryzys związany z COVID-19 
pokazał ogromną zależność UE i 
globalnego systemu gospodarczego od 
długich łańcuchów dostaw. Przejście na 
gospodarkę o w pełni zamkniętym obiegu 
oraz potrzeba umożliwienia przeniesienia 
produkcji, na przykład środków 
medycznych i podstawowych leków, i 
konsumpcji stanowią zatem kluczowe 
komponenty długoterminowej strategii UE 
mającej na celu wzmocnienie odporności 
europejskich terytoriów, aby zapewnić 
nowe możliwości zatrudnienia i tworzenia 
wartości dla całej Unii.

Or. en
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Poprawka 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu, polityki społecznej, 
energii i ochrony środowiska. Wykaz 
inwestycji powinien nadawać priorytet 
inwestycjom, które wspierają ludzi, 
społeczności i lokalne gospodarki i są 
zrównoważone w średnim i długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu oraz Europejskiego 
filaru praw socjalnych. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną gospodarkę o 
obiegu zamkniętym oraz do osiągnięcia 
zerowych emisji gazów cieplarnianych 
netto w Unii do 2040 r. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf, gaz, ropę i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych paliw 
kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji, 
efektywności energetycznej, 
zasobooszczędności i zwiększonego 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej, 
wzmacniając cele UE w dziedzinie klimatu 
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warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

i energii do 2030 r. i zapewniając 
neutralność klimatyczną UE do 2040 r., 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić stosowaniu zasady 
„zanieczyszczający płaci” i zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. Priorytet należy nadać 
działaniom (i) maksymalizującym korzyści 
dla społeczności, takim jak wspólne 
zaangażowanie obywateli w system 
energetyczny jako społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej, obywatelskich 
wspólnot energetycznych oraz 
społeczności prosumentów lub 
indywidualnie jako prosumentów i 
aktywnych konsumentów energii 
odnawialnej; oraz (ii) stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii oraz w dziedzinie cyfryzacji i 
łączności, pod warunkiem że środki te 
pobudzają tworzenie ekologicznych, 
stałych, wysokiej jakości miejsc pracy, 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na w pełni opartą 
na odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną, neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowaną na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto w Unii 
do 2040 r., i przyczyniają się do tej 
transformacji oraz przyspieszają ją.

_________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.
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Uzasadnienie

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.

Poprawka 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska, 
polityki spójności, polityki przemysłowej, 
mobilności i polityki energetycznej. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny skupiać się przede 
wszystkim na łagodzeniu negatywnych 
gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji oraz przyczyniać się do 
stopniowego przejścia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
z uwzględnieniem cech gospodarczych, 
społecznych i energetycznych każdego 
państwa członkowskiego. Inwestycje w 
przejściowe źródła energii takie jak gaz 
ziemny powinny kwalifikować się do 
wsparcia, jeśli takie inwestycje prowadzą 
do znacznej redukcji emisji gazów 
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działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

cieplarnianych oraz umożliwiają 
wykorzystanie odnawialnego gazu jako 
zrównoważonego rozwiązania 
alternatywnego. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny i 
brunatny, torf i łupki bitumiczne lub 
wydobycie tych stałych paliw kopalnych, 
wsparcie powinno być dozwolone, jeśli 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji opisuje strategię ich 
wycofywania. W przypadku transformacji 
sektorów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych, 
gotowych do wprowadzenia na rynek 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania oraz 
zastosowaniu zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności oraz 
inteligentnej mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
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Poprawka 166
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
stopniowego przejścia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia w 
dłuższej perspektywie. W przypadku 
transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE w 
dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE do 2050 
r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i 
poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu 
degradacji środowiska. Szczególną uwagę 
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również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

należy również poświęcić tworzeniu 
wspólnot wiedzy i innowacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji i 
łączności, pod nadzorem Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, 
skupiających badaczy, przedsiębiorców, 
szkolnictwo wyższe i samorządy 
lokalne/regionalne, aby osiągnąć cel 
inteligentnej i zrównoważonej 
transformacji, gdyż środki te pomagają 
łagodzić negatywne skutki uboczne 
przechodzenia na zrównoważoną, 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji. Inwestycje te powinny także 
umożliwiać finansowanie, w okresie 
przejściowym i po jego zakończeniu, 
kosztów wiedzy eksperckiej i analiz, aby 
zapewniać wsparcie w osiąganiu celów 
pomyślnie przekształconych MŚP 
zatrudniających pracowników o 
podniesionych lub zmienionych 
kwalifikacjach.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.
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Poprawka 167
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem zobowiązań i 
priorytetów Unii w zakresie klimatu i 
ochrony środowiska. Wykaz inwestycji 
powinien obejmować inwestycje, które 
wspierają ludzi, społeczności i lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w średnim i 
długim okresie, z uwzględnieniem 
wszystkich celów Zielonego Ładu. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu, 
wolną od zanieczyszczeń gospodarkę o 
obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia w zawodach wymagających 
wysokich kwalifikacji oraz zapobieganiu 
degradacji środowiska. Szczególną uwagę 
należy również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji. Projekty renaturalizacji 
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terenów mogłyby wspierać rekultywację 
terenów, rozwój zielonej infrastruktury i 
gospodarkę wodną.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en

Poprawka 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Europejskiego filaru praw 
socjalnych i Europejskiego Zielonego 
Ładu. Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do stopniowego i pełnego 
przejścia na zrównoważoną i neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
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bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

takich jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Wskaźniki negatywne, które 
należy brać pod uwagę, to wskaźnik 
bezrobocia, tendencje do wyludniania się i 
wcześniejsze starania w dziedzinie 
konwersji związane z paliwami kopalnymi, 
które osłabiły powiązaną tkankę 
gospodarczą w regionach. Szczególną 
uwagę należy również poświęcić 
działaniom stymulującym innowacje i 
badania w dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji, łączności i 
zrównoważonej mobilności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na zrównoważoną i neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
przyczyniają się do tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
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Or. es

Poprawka 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
W wykazie inwestycji należy priorytetowo 
traktować te inwestycje, które umożliwiają 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
wspierają lokalne gospodarki i są 
zrównoważone w długim okresie. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do stopniowego przejścia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów, infrastruktury lub 
produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE w 
dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE do 2050 
r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i 
poprawie zatrudnienia wykwalifikowanych 
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również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

pracowników oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, w tym 
łączności transportowej za pośrednictwem 
tras komunikacyjnych ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych, pod 
warunkiem że środki te pomagają wspierać 
gospodarczo w przechodzeniu na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji. Inwestycje te powinny 
również umożliwiać finansowanie kosztów 
ekspertyz i analiz, aby pomóc w 
osiągnięciu celów udanej transformacji w 
istniejących przedsiębiorstwach o 
ugruntowanej pozycji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. it

Poprawka 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
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wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien nadawać 
priorytet inwestycjom, które wspierają 
ludzi, społeczności i lokalne gospodarki i 
są zrównoważone w średnim i długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu, wolną 
od zanieczyszczeń gospodarkę o obiegu 
zamkniętym do 2040 r. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf, gaz, ropę i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
maksymalizującym korzyści dla 
społeczności, takim jak wsparcie dla 
społeczności energetycznych działających 
w zakresie energii odnawialnej i 
prosumentów energii odnawialnej, 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności. Środki te 
muszą przestrzegać zasady 
„zanieczyszczający płaci” i zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, pomagać w tworzeniu 
zielonych i trwałych miejsc pracy, 
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łagodzić negatywne skutki uboczne 
przechodzenia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
przyczyniać się do tej transformacji do 
2040 r.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en

Poprawka 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
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paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Czynniki obciążające, jakie 
należy wziąć pod uwagę, obejmują stopę 
bezrobocia, trendy dotyczące depopulacji 
oraz wcześniejsze wysiłki w zakresie 
restrukturyzacji powiązane z paliwami 
kopalnymi, które osłabiły powiązaną 
tkankę gospodarczą w regionach. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
przyczyniają się do tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en
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Poprawka 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Jeśli chodzi o inwestycje na 
rzecz efektywności energetycznej, 
renowacji i modernizacji budynków i 
infrastruktury, należy wspierać ich 
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zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

dostępność, przyczyniając się do 
zrównoważenia środowiskowego i 
zrównoważonego rozwoju społecznego. 
Szczególną uwagę należy również 
poświęcić działaniom stymulującym 
innowacje i badania w dziedzinie 
zaawansowanych i zrównoważonych 
technologii, a także w dziedzinie cyfryzacji 
i łączności, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
przyczyniają się do tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. es

Uzasadnienie

Renowacja pod kątem efektywności energetycznej stanowi znakomitą okazję do poprawy 
dostępności budynków i infrastruktury, zgodnie z treścią załączników do zaleceń w sprawie 
renowacji budynków [zalecenie (UE) 2019/786] i w sprawie modernizacji budynków 
[zalecenie (UE) 2019/1019], oraz stwarza nowe możliwości zatrudnienia, także dla osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
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FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji. Inwestycje te powinny 
również umożliwiać finansowanie kosztów 
ekspertyz i analiz, aby pomóc w 
osiągnięciu celów udanej transformacji w 
istniejących przedsiębiorstwach o 
ugruntowanej pozycji.
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_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. it

Poprawka 174
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
społeczności, ludzi i gospodarki i są 
zrównoważone w długim okresie, z 
uwzględnieniem wszystkich celów 
Zielonego Ładu. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do przejścia na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny i 
brunatny, torf i łupki bitumiczne lub 
wydobycie tych stałych paliw kopalnych, 
wsparcie powinno być powiązane ze 
stopniowym wycofywaniem się z danej 
działalności i odpowiednim zmniejszaniem 
poziomu zatrudnienia. W przypadku 
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charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE w 
dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE do 2040 
r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i 
poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu 
degradacji środowiska. Szczególną uwagę 
należy również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji. Należy zwrócić uwagę na 
znaczenie kultury, kształcenia i 
budowania społeczności dla procesu 
transformacji poprzez wspieranie działań 
ukierunkowanych na dziedzictwo 
górnicze.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en

Poprawka 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem zobowiązań i 
priorytetów Unii w zakresie polityki 
społecznej, klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien nadawać 
priorytet inwestycjom, które wspierają 
ludzi, społeczności i lokalne gospodarki i 
są zrównoważone w długim okresie, z 
uwzględnieniem wszystkich celów 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
Europejskiego filaru praw socjalnych. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny i 
brunatny, torf, gaz, ropę i łupki bitumiczne 
lub wydobycie tych stałych paliw 
kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane z przyjęciem konkretnego 
wiążącego terminu stopniowego 
wycofywania się z danej działalności i 
odpowiednim zmniejszaniem poziomu 
zatrudnienia. W przypadku transformacji 
sektorów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r., przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
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obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pobudzają 
tworzenie zielonych i trwałych miejsc 
pracy, pomagają łagodzić negatywne 
skutki uboczne przechodzenia na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do tej 
transformacji.

_________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en

Poprawka 176
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska, 
w tym porozumienia paryskiego. Wykaz 
inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przyspieszenia przejścia na neutralną dla 
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przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
skupiając się jednocześnie na łagodzeniu 
negatywnych gospodarczych i społecznych 
skutków transformacji. W przypadku 
sektorów upadających, takich jak 
wytwarzanie energii w oparciu o węgiel 
kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r., a także 
porozumieniem paryskim, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

_________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
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final.

Or. en

Poprawka 177
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i projekty inteligentnej wsi 
oraz są zrównoważone w długim okresie, z 
uwzględnieniem wszystkich celów 
Zielonego Ładu. Finansowane projekty 
powinny przyczyniać się do stopniowego 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
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również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji, łączności i rolnictwa 
precyzyjnego, pod warunkiem że środki te 
pomagają łagodzić negatywne skutki 
uboczne przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
przyczyniają się do tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. sl

Poprawka 178
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
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przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

stopniowego przejścia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
W przypadku sektorów upadających, 
takich jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
neutralności technologicznej, utrzymaniu i 
poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu 
degradacji środowiska. Szczególną uwagę 
należy również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en
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Poprawka 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, z uwzględnieniem wszystkich 
celów Zielonego Ładu. Finansowane 
projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności, zapewnianiem 
niskoemisyjnego źródła energii i 
odpowiednim zmniejszaniem poziomu 
emisji. W przypadku transformacji 
sektorów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
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dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki”, COM(2018) 773 
final.

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia powiązana ze zmianami art. 2. W świetle istotnych wyzwań i potrzeb związanych z 
transformacją energetyczną oraz ograniczonymi zasobami finansowymi w budżecie UE na ten 
cel, szczegółowy cel FST nie powinien być ukierunkowany tylko na łagodzenie negatywnych 
skutków społeczno-gospodarczych transformacji, ale przede wszystkim na samą 
transformację energetyczną.

Poprawka 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien uwzględniać 
wyzwania demograficzne na terytoriach 
dotkniętych zmianą klimatu, w 
szczególności tych, które mierzą się ze 
zjawiskiem wyludniania się. Obszary 
wyludnione lub niedostatecznie 
zaludnione borykają się z wielkimi 
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problemami, jeśli chodzi o usługi 
podstawowe, łączność i infrastrukturę. 
Tkanka gospodarcza tych wyludnionych 
lub niedostatecznie zaludnionych 
obszarów, które są w znacznej mierze 
zależne od paliw kopalnych, jest wobec 
tego szczególnie podatna na skutki 
transformacji klimatycznej. W tym 
kontekście Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji powinien 
wspierać tworzenie miejsc pracy na tych 
obszarach przy jednoczesnym unikaniu 
delokalizacji i utraty ludności, co 
przyczyniałoby się do jeszcze większego 
pustoszenia wspomnianych terytoriów.

Or. es

Poprawka 181
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Terytoria powinny mieć możliwość 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
względem wyzwań społecznych 
wynikających z transformacji. FST 
powinien wspierać innowacje społeczne, 
zgodnie z ustanowionymi normami.

Or. en

Poprawka 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Aby zmniejszyć 
nierówności w sprawiedliwym procesie 
transformacji, konieczne są integracyjne 
strategie i polityka. Naczelną zasadą 
wsparcia z FST powinno być 
propagowanie spójności społecznej 
poprzez promowanie równości płci, 
integracji cudzoziemców, lepszych 
warunków dla pracowników o niskich 
umiejętnościach oraz młodych i starszych 
pracowników, a także dopilnowanie, aby 
nikt nie został pominięty.

Or. en

Poprawka 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji oraz osób 
samozatrudnionych, których działalność 
ucierpiała w wyniku znacznych zmian 
strukturalnych, co ułatwi im dostosowanie 
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na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

się do nowych możliwości zatrudnienia i 
nabycie nowych kwalifikacji 
dostosowanych do zielonej i cyfrowej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną 
integrację na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na młodych 
pracowników, pracowników w starszym 
wieku oraz osoby mające największe 
trudności z powrotem na rynek pracy.

Or. es

Poprawka 184
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia i zdobycie nowych 
kwalifikacji dostosowanych do zielonej 
gospodarki, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Ponadto apeluje się 
do Komisji, by wspierała państwa 
członkowskie i europejskie regiony w 
tworzeniu dostosowanych do danego 
czasu i miejsca korzystnych warunków dla 
ekosystemów, które mogą przyciągać i 
utrzymywać innowacyjne 
przedsiębiorstwa.

Or. en
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Poprawka 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji oraz poradnictwo i 
inne usługi wsparcia na ich rzecz, co 
ułatwi im dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. FST powinien 
ponadto obejmować środki łagodzące 
społeczne skutki uboczne transformacji, 
takie jak wzrost kosztów mieszkań i 
energii dla grup o niskich dochodach.

Or. en

Poprawka 186
Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji do wysokości 25 % 
łącznej kwoty FST, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, dzięki europejskim 
certyfikowanym kursom kwalifikacyjnym 
obejmującym zarówno teoretyczne, jak i 
praktyczne moduły, a także pomoc w 
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poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. FST powinien także 
zwracać specjalną uwagę na grupy 
szczególnie wrażliwe, które 
nieproporcjonalnie odczują negatywne 
skutki transformacji, takie jak pracownicy 
niepełnosprawni.

Or. en

Poprawka 188
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
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kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na podnoszenie i 
zmianę kwalifikacji kobiet na terytoriach 
podlegających transformacji.

Or. en

Poprawka 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy. Jednocześnie należy 
zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik 
bezrobocia na terytoriach dotkniętych 
transformacją.

Or. es

Poprawka 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien wspierać 
inwestycje w nową infrastrukturę oraz 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im dostosowanie 
się do nowych możliwości zatrudnienia i 
zdobycie nowych kwalifikacji 
dostosowanych do zielonej gospodarki, a 
także pomoc w poszukiwaniu pracy i 
aktywną integrację na rynku pracy na rzecz 
osób poszukujących pracy.

Or. it

Poprawka 191
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy poprzez 
finansowanie ośrodków lub programów 
szkoleniowych.

Or. fr

Poprawka 192
Krzysztof Hetman
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST musi również wspierać 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, co ułatwi im dostosowanie 
się do nowych możliwości zatrudnienia, a 
także poradnictwo, usługi wsparcia oraz 
pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną 
integrację na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 193
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy osób, które straciły pracę.

Or. en

Poprawka 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy, w szczególności osób 
niepełnosprawnych.

Or. es

Poprawka 195
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników i osób 
poszukujących pracy, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych, 
bezemisyjnych możliwości zatrudnienia, 
pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną 
integrację na rynku pracy, a także 
włączenie społeczne na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 196
Nora Mebarek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji i osób 
poszukujących pracy, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji nie powinny dotyczyć jedynie „pracowników”, ale także 
osób poszukujących pracy wcześniej zatrudnionych w jednym z obszarów najbardziej 
dotkniętych transformacją.

Poprawka 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także spersonalizowaną 
pomoc w poszukiwaniu pracy i aktywną, 
pełną integrację na rynku pracy na rzecz 
wszystkich osób poszukujących pracy.
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Or. en

Poprawka 198
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji i osób 
poszukujących pracy, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 199
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także pomoc w 
poszukiwaniu pracy i aktywną integrację 
na rynku pracy na rzecz osób 
poszukujących pracy.

(11) W celu ochrony obywateli, którzy 
najbardziej odczują skutki transformacji 
klimatycznej, FST powinien również 
wspierać podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników dotkniętych 
skutkami transformacji, co ułatwi im 
dostosowanie się do nowych możliwości 
zatrudnienia, a także tworzenie miejsc 
pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy i 
aktywną integrację na rynku pracy na rzecz 
osób poszukujących pracy.
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Or. pt

Poprawka 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu propagowania polityki 
społecznej najbardziej dotkniętych 
regionów FST powinien także wspierać 
tworzenie i doskonalenie usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, a 
także umożliwiać zwalczanie ubóstwa 
energetycznego gospodarstw domowych, 
zwiększając neutralność klimatyczną i 
efektywność energetyczną tych regionów 
jako całości.

Or. en

Poprawka 201
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby uwzględnić szczególną 
sytuację i rolę kobiet w transformacji, 
należy propagować równość płci.

Or. en

Poprawka 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku 
wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
powinno być zgodne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa określonymi w art. 107 i 
108 TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą, restrukturyzację i 
modernizację terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać wówczas, gdy są one konieczne 
do ograniczenia utraty miejsc pracy 
wskutek transformacji poprzez stworzenie 
lub ochronę miejsc pracy i gdy nie 
prowadzą one do przeniesienia produkcji 
ani nie są rezultatem przeniesienia 
produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę miejsc pracy. 
Wszelkie takie inwestycje powinny być 
odpowiednio uzasadnione w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji.
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powinno ograniczać się do 
przedsiębiorstw znajdujących się na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE.
_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Wszelkie takie inwestycje powinny być 
odpowiednio uzasadnione w odpowiednim 
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unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego i 
polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
godnych miejsc pracy. Wszelkie takie 
inwestycje powinny być odpowiednio 
uzasadnione w odpowiednim terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
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do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE i w 
szczególności uwzględniać terytoria i 
regiony, które rozpoczęły proces 
dekarbonizacji i doświadczają bezrobocia 
strukturalnego oraz ciągłych problemów, 
jeśli chodzi o poziom życia, który jest 
niższy od poziomu życia w innych 
częściach Europy, oraz regiony 
najbardziej oddalone i wyspiarskie. To 
odstępstwo powinno umożliwić im 
otrzymywanie finansowania na potrzeby 
rozwoju ich gospodarki.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. es

Poprawka 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
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stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku 
wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
powinno być zgodne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa określonymi w art. 107 i 
108 TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do 
przedsiębiorstw znajdujących się na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE.

konieczne do wspierania lokalnego 
zatrudnienia i przyspieszenia transformacji 
w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o 
obiegu zamkniętym, również przez 
stworzenie nowych zakładów 
przemysłowych lub nowej infrastruktury 
kolejowej, pod warunkiem że takie 
inwestycje nie prowadzą do przeniesienia 
produkcji. Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli nie 
prowadzą do powstania ujemnego bilansu 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. it

Poprawka 206
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Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
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produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wynikających z tego zmian strukturalnych 
i środków wymaganych na potrzeby tych 
zmian. Wyjątek ten powinien umożliwiać 
wspieranie rozwoju gospodarczego 
regionów, w których występuje bezrobocie 
długotrwałe na poziomie wyższym od 
średniego, z uwagi na ich sytuację 
strukturalną, gospodarczą i społeczną.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 207
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 

(12)  Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą i rewitalizację terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, FST 
powinien wspierać inwestycje produkcyjne 
w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy 
rozumieć jako inwestycje w środki trwałe 
lub aktywa niematerialne i prawne 
przedsiębiorstw służące produkcji towarów 
i usług i przyczyniające się w ten sposób 
do akumulacji brutto i zatrudnienia. W tym 
względzie szczególną uwagę należy 
zwrócić na MŚP, które prowadzą 
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wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

działalność w regionach o wyższych 
stopach bezrobocia. W przypadku 
przedsiębiorstw innych niż MŚP 
inwestycje produkcyjne należy wspierać 
tylko wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji poprzez stworzenie lub 
ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy 
nie prowadzą one do przeniesienia 
produkcji ani nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji. Inwestycje w 
istniejące zakłady przemysłowe, w tym 
zakłady objęte unijnym systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, powinny być 
dozwolone, jeżeli przyczyniają się do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r., a redukcja emisji 
przewyższa znacznie odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
jeżeli zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
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Or. en

Poprawka 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
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i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. W 
związku z tym należy – w myśl art. 349 
TFUE – zagwarantować środki finansowe 
dla regionów najbardziej oddalonych, 
które borykają się ze szczególnymi 
ograniczeniami w trakcie tej 
sprawiedliwej transformacji.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. fr

Poprawka 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 

(12) Aby wzmocnić tworzenie 
ekologicznych, stałych i wysokiej jakości 
możliwości zatrudnienia oraz zwiększyć 
dywersyfikację gospodarczą terytoriów 
dotkniętych skutkami transformacji, FST 
powinien wspierać inwestycje produkcyjne 
w MŚP. Inwestycje produkcyjne należy 
rozumieć jako inwestycje w środki trwałe 
lub aktywa niematerialne i prawne 
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akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

przedsiębiorstw służące produkcji towarów 
i usług i przyczyniające się w ten sposób 
do akumulacji brutto, a także wzmocnienia 
ekologicznych, stałych i wysokiej jakości 
możliwości zatrudnienia. W przypadku 
przedsiębiorstw innych niż MŚP 
inwestycje produkcyjne należy wspierać 
tylko wówczas, gdy są one konieczne do 
ograniczenia utraty miejsc pracy wskutek 
transformacji poprzez stworzenie lub 
ochronę znacznej liczby miejsc pracy i gdy 
nie prowadzą one do przeniesienia 
produkcji ani nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji. Wszelkie takie 
inwestycje powinny być odpowiednio 
uzasadnione w odpowiednim terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji oraz 
powinny być zrównoważone pod względem 
środowiskowym, odzwierciedlając zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. Inwestycje takie nie powinny 
być w jakikolwiek sposób związane z 
instalacjami paliw kopalnych. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE, 
pod warunkiem że taka elastyczność jest 
wykorzystywana w odniesieniu do 
projektów prowadzonych w sposób 
zapewniający pełne zrównoważenie 
środowiskowe oraz zapobiegający 
negatywnym skutkom dla zatrudnienia.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
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(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie środków finansowych w ramach FST jest ukierunkowane na przyspieszenie 
restrukturyzacji działalności opierającej się na paliwach kopalnych w kierunku działalności w 
pełni zrównoważonej pod względem środowiskowym, zgodnie z celem osiągnięcia w pełni 
opartej na odnawialnych źródłach energii, wysoce zasobo- i energooszczędnej, neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 r. Technologie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji mogą być 
zamiast tego finansowane z wykorzystaniem wielu innych funduszy UE dysponujących o wiele 
większymi zasobami, na przykład: funduszu innowacyjnego, InvestEU, funduszu 
modernizacyjnego itd.

Poprawka 210
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
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przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, 
zrównoważone oraz, w stosownych 
przypadkach, spójne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” i zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”. W celu ochrony integralności 
rynku wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno 
być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP, 
do wysokości co najmniej 50 % łącznej 
kwoty FST. Inwestycje produkcyjne należy 
rozumieć jako inwestycje w środki trwałe 
lub aktywa niematerialne i prawne 
przedsiębiorstw służące produkcji towarów 
i usług i przyczyniające się w ten sposób 
do akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
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do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 212
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. 
Inwestycje produkcyjne powinny być 
zrównoważone pod względem 
środowiskowym, w związku z czym 
powinny spełniać kryteria ustanowione w 
rozporządzeniu (UE) 2020/… 
[rozporządzenie w sprawie systematyki]. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
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r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

Wszelkie takie inwestycje powinny być 
należycie uzasadnione w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego i 
polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się wyłącznie do 
przedsiębiorstw znajdujących się na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą do celów art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE. Zasoby z FST nie powinny 
być wykorzystywane do wypłacania 
przedsiębiorstwom rekompensat za 
utracone zyski z powodu wycofywania się 
z działalności ani do zwrotu wydatków 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa, 
związanych z ich odpowiedzialnością 
korporacyjną.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
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wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności oraz zapewnienia 
uczciwej konkurencji, a tym samym 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i polityki spójności 
wsparcie na rzecz przedsiębiorstw powinno 
być zgodne z unijnymi zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE; w szczególności, wsparcie 
inwestycji produkcyjnych dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP 
powinno ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________ _________________
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14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Wszelkie takie inwestycje powinny być 
odpowiednio uzasadnione w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji. Inwestycje te powinny być 
zrównoważone i spójne z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” i zasadą 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” oraz nie powinny być 
wykorzystywane jako możliwość sprzedaży 
nadwyżek uprawnień do emisji przez 
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dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy. Wszelkie takie inwestycje 
powinny być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

instalacje przemysłowe dla własnego 
zysku. Nie należy inwestować w instalacje 
paliw kopalnych. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego i 
polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 
(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 215
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą i wzmocnić zmianę 
ukierunkowania terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
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przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

_________________ _________________
14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiająca system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 



AM\1205767PL.docx 149/177 PE652.416

PL

(Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32). (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

Or. en

Poprawka 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W ostatnich latach UE 
doświadczała poważniejszych i częstszych 
katastrof naturalnych związanych ze 
zmianą klimatu, o niszczących skutkach 
pod względem rosnącej liczby zgonów i 
coraz wyższych kosztów gospodarczych 
wynoszących 426 mld EUR, co odpowiada 
83 % strat pieniężnych w latach 1980–
2017. We wszystkich państwach 
członkowskich odnotowano szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzi i poważne 
zaburzenia w gospodarce. Dowody 
naukowe pokazują, że zmiana klimatu 
pogłębi się w przyszłości, powodując 
nieodwracalne skutki w postaci zdarzeń 
ekstremalnych, jeśli nie zostaną podjęte 
pilne i skuteczne działania. Jako że 
zmiana klimatu jest źródłem głównych 
wstrząsów dla unijnej gospodarki, należy 
przyjąć ramy wspomagające w celu 
pobudzenia transformacji w kierunku w 
pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędnej, neutralnej dla klimatu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowanej na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r., a także w celu zapobiegania 
negatywnym skutkom dla ludzi, 
gospodarstw domowych i miejsc prac. 
Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, główne działania 
przeciwdziałające zmianie klimatu i 
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zapewniające społecznie sprawiedliwą 
transformację będą finansowane z 
budżetów państw członkowskich. W 
związku z tym Komisja powinna przyjąć 
szczególne i ukierunkowane ramy 
środków pomocy państwa, aby zwiększyć 
fundusze publiczne na potrzeby 
przeciwdziałania destrukcyjnym skutkom 
zmiany klimatu. Komisja powinna 
zapewnić, by unijna kontrola pomocy 
państwa gwarantowała pełną zgodność 
krajowych środków wspierających ze 
społecznie sprawiedliwą transformacją w 
kierunku neutralności klimatycznej, 
biorąc w pełni pod uwagę różne 
okoliczności i warunki krajowe.

Or. en

Poprawka 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W czasie transformacji unijne 
zasady pomocy państwa należy stosować 
elastycznie w regionach kwalifikujących 
się do wsparcia, aby ułatwić inwestycje 
prywatne. Przy ułatwianiu inwestycji 
należy uwzględnić problemy związane ze 
zmianami strukturalnymi w regionach 
kwalifikujących się do wsparcia, aby 
zapewnić im wystarczającą elastyczność w 
realizacji projektów w sposób korzystny 
pod względem społecznym i 
ekonomicznym.

Or. it

Poprawka 218
Christian Doleschal



AM\1205767PL.docx 151/177 PE652.416

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Unijne zasady pomocy państwa 
muszą być elastyczne, jeśli regiony 
kwalifikujące się do wsparcia mają 
przyciągać inwestycje prywatne. Podczas 
opracowywania nowych wytycznych 
Komisja powinna w związku z tym brać 
pod uwagę także problemy związane ze 
zmianami strukturalnymi w danych 
regionach w celu zapewnienia, by regiony 
te dysponowały wystarczającą 
elastycznością w realizacji swoich 
projektów w sposób korzystny pod 
względem społecznym i ekonomicznym.

Or. en

Poprawka 219
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” należy zapewnić 
zapobieganie szkodom w środowisku oraz 
ich naprawę. Chociaż w szczególności w 
przypadku starych terenów górniczych i 
przemysłowych może być trudno określić 
wkład każdego zanieczyszczającego w 
szkodę lub, dla przedsiębiorstw, ponosić 
koszty naprawy, przedsiębiorstwa 
opierające się na paliwach kopalnych 
powinny być pociągane do 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Or. en

Poprawka 220
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Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W czasie transformacji unijne 
zasady pomocy państwa należy stosować 
elastycznie w regionach kwalifikujących 
się do wsparcia, aby ułatwić inwestycje 
prywatne. Należy przy tym uwzględnić 
problemy związane ze zmianami 
strukturalnymi w regionach 
kwalifikujących się do wsparcia, aby 
zapewnić im wystarczającą elastyczność w 
realizacji projektów w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i ekonomicznym.

Or. en

Poprawka 221
Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Wspieranie z Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji inwestycji 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach 
innych niż MŚP nie powinno ograniczać 
się do obszarów kwalifikujących się do 
pomocy państwa zgodnie z 
obowiązującymi zasadami pomocy 
państwa na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 
TFUE. Wręcz przeciwnie, zasady pomocy 
państwa powinny umożliwić wszystkim 
regionom otrzymującym pomoc z FST 
skuteczne zwalczanie zagrożenia utratą 
miejsc pracy na wczesnym etapie. Należy 
to także zapewnić dzięki odpowiedniemu 
dostosowaniu ogólnego rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń grupowych.
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Poprawka 222
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Obszary najbardziej dotknięte 
transformacją powinny mieć jak 
najwcześniej możliwość aktywnego 
przeciwdziałania powiązanym zmianom 
strukturalnym. W związku z tym 
obowiązujące unijne zasady pomocy 
państwa powinny gwarantować, że 
wymagana pomoc jest dopuszczalna 
niezależnie od statusu regionów objętych 
pomocą.

Or. en

Poprawka 223
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Aby zapewnić spójność z celem 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, ważne jest określenie 
działań, które wykraczają poza zakres 
funduszu, w szczególności ze względu na 
swój niekorzystny lub szkodliwy wpływ na 
neutralność klimatyczną lub efekt „lock-
in”.

Or. en

Poprawka 224
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Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Obszary najbardziej dotknięte 
przejściem na gospodarkę neutralną dla 
klimatu powinny mieć jak najwcześniej 
możliwość aktywnego przeciwdziałania 
powiązanym zmianom strukturalnym. 
Wymaga to zmiany prawa o pomocy 
państwa, np. w drodze nowych wytycznych 
Komisji na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) 
lub c) TFUE, w celu zapewnienia, by 
pomoc była dopuszczalna na podstawie 
obowiązujących zasad niezależnie od 
statusu regionów objętych pomocą.

Or. en

Poprawka 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności.
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operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Or. it

Poprawka 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach 
co najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność i 
spójność w programowaniu zasobów FST 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, państwa 
członkowskie, w ścisłej współpracy z 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
partnerami społecznymi i wszystkimi 
właściwymi zainteresowanymi stronami, 
powinny przygotować odrębny program 
FST lub programować zasoby FST w 
ramach co najmniej jednego odrębnego 
priorytetu objętego programem 
wspieranym przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(„EFS+”) lub Fundusz Spójności. Zgodnie 
z art. 21a rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] zasoby FST mogą być uzupełniane 
na zasadzie dobrowolnej dodatkowymi 
środkami z innych funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) …/… [nowe 
RWP], tylko jeśli jest to uzasadnione i bez 
uszczerbku dla osiągnięcia celów tych 
funduszy. Odpowiednie kwoty, które 
mogą być przesunięte z tych funduszy 
powinny odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 227
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Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach 
co najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność i 
spójność w programowaniu zasobów FST 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, państwa 
członkowskie, w ścisłej współpracy z 
władzami lokalnymi i regionalnymi oraz 
partnerami społecznymi, powinny 
programować zasoby FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zamiast tego może 
zostać przygotowany odrębny program 
FST, jeśli obiektywne okoliczności 
uzasadniają takie działanie.

Or. en

Uzasadnienie

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Poprawka 228
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+, przy czym 
udział zasobów z EFS+ nie powinien 
przekraczać 20 % łącznego finansowania 
uzupełniającego. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 



PE652.416 158/177 AM\1205767PL.docx

PL

Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dobrowolnymi 
przesunięciami środków z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 230
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny zachowywać swoje 
pierwotne cele i odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 231
Franc Bogovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny być opcjonalne lub 
elastyczne oraz powinny odpowiadać 
rodzajowi operacji określonych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji.

Or. sl

Poprawka 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
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Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane na zasadzie 
dobrowolnej dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia powiązana ze zmianami art. 6 ust. 2. Obowiązkowe przesunięcia z najbiedniejszych 
regionów korzystających z polityki spójności do regionów najbardziej dotkniętych 
transformacją bezzasadnie ograniczają budżet polityki spójności. Przesunięcia powinny być 
opcjonalne, a ich kwoty ograniczone do wielkości przydziałów z FST.

Poprawka 233
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+. Takie 
dobrowolne interwencje w ramach EFRR i 
EFS+ zgłaszane Komisji powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
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sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 234
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie 
kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ 
powinny odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
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wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie 
kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ 
powinny odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.

Or. de

Poprawka 236
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST powinny być uzupełniane 
dodatkowymi środkami z EFRR i EFS+. 
Odpowiednie kwoty przesunięte z EFRR i 
EFS+ powinny odpowiadać rodzajowi 
operacji określonych w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji.

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] zasoby 
FST mogą być uzupełniane dodatkowymi 
środkami z EFRR i EFS+. Odpowiednie 
kwoty przesunięte z EFRR i EFS+ 
powinny odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji.
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Poprawka 237
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z art. 21a rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP] zasoby FST mogą być 
uzupełniane dodatkowymi środkami z 
EFRR i EFS+. Odpowiednie kwoty 
przesunięte z EFRR i EFS+ powinny 
odpowiadać rodzajowi operacji 
określonych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Zasoby FST 
mogą zostać uzupełnione przez władzę 
budżetową w ramach corocznej procedury 
budżetowej. 

Or. en

Poprawka 238
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wdrażanie zasobów FST powinno 
minimalizować obciążenia 
administracyjne i koszty dla beneficjentów 
funduszu oraz wszystkich 
zaangażowanych podmiotów zgodnie ze 
środkami upraszczającymi 
wprowadzonymi w RWP.

Or. en

Poprawka 239



PE652.416 164/177 AM\1205767PL.docx

PL

Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Wdrażanie zasobów FST powinno 
minimalizować obciążenia 
administracyjne i koszty dla beneficjentów 
funduszu oraz wszystkich 
zaangażowanych podmiotów zgodnie ze 
środkami upraszczającymi 
wprowadzonymi w RWP.

Or. en

Poprawka 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Poszanowanie i przestrzeganie 
podstawowych unijnych wartości takich 
jak praworządność powinno mieć 
obowiązkowy charakter w celu otrzymania 
wszelkiego wsparcia finansowego z 
budżetu UE, w tym FST. Państwa 
członkowskie korzystające z FST powinny 
zobowiązać się do osiągnięcia celu 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 
Wsparcie FST powinno być uzależnione od 
skutecznego wdrożenia na danym 
terytorium procesu transformacji służącej 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
gospodarki. Państwa członkowskie 
powinny zatem przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
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ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od prawdziwego 
zapotrzebowania na wsparcie zewnętrzne 
w zielonej transformacji i od obecnej 
zależności od niezrównoważonych cykli 
gospodarczych oraz powinno zapewniać 
wymagane wsparcie dla organów 
lokalnych, podmiotów gospodarczych i 
społeczności w celu rozpoczęcia 
skutecznego wdrożenia na danym 
terytorium procesu transformacji służącej 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
gospodarki. Państwa członkowskie 
powinny zatem przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, możliwie wykraczające poza 
zakres planów. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
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najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 242
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2040 r. 
Prawnie wiążący termin stopniowego 
wycofywania węgla kamiennego zapisany 
w prawie krajowym powinien stanowić 
warunek wstępny dla otrzymywania 
finansowania z FST. Ważne jest, by 
termin wycofania opierał się na debacie 
publicznej i jak najszerszym 
porozumieniu. Państwa członkowskie 
powinny zatem przygotować, we 
współpracy z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania w 
zakresie partnerstwa, i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en
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Poprawka 243
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji, w tym środków w zakresie 
tworzenia zielonych miejsc pracy, służącej 
osiągnięciu w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędnej, neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowanej na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r. Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi władzami regionalnymi i 
lokalnymi, partnerami społecznymi, 
zainteresowanymi stronami i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, możliwie wykraczające poza 
zakres planów. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Uzasadnienie

UE musi być zobowiązana do osiągnięcia „neutralności klimatycznej” do 2040 r.  
Uzasadnienie mechanizmu sprawiedliwej transformacji opiera się na przyspieszeniu tego 
procesu, aby pomóc regionom w wykorzystaniu przewagi pioniera w transformacji oraz 
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unikaniu dłuższej i bardziej kosztownej transformacji. Powinien on także umożliwiać 
regionom wykraczanie poza zobowiązania krajowe, jeśli wykazują takie ambicje, aby 
zwiększyć prędkość transformacji i płynące z niej korzyści.

Poprawka 244
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego 
przygotowania, uruchomienia i wdrożenia 
na danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, zgodnie z zasadą 
partnerstwa i w ścisłej współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
w szczególności władzami lokalnymi i 
regionalnymi, i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 245
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
we współpracy z samorządami lokalnymi i 
regionalnymi oraz zgodnie z zasadą 
partnerstwa i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory, w tym 
przedstawicieli samorządów lokalnych i 
regionalnych, na które bezpośrednio 
ukierunkowany jest Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji.

Or. en

Poprawka 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 



PE652.416 170/177 AM\1205767PL.docx

PL

służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej krajowej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
w szczególności z podmiotami lokalnymi i 
społecznymi, a także naukowcami, i przy 
wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu i z Europejskim filarem 
praw socjalnych, a także zawierające 
większe ambicje klimatyczne. W tym celu 
Komisja powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory, a także 
analizę, ocenę, monitorowanie i kontrolę 
wsparcia.

Or. es

Poprawka 247
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
w tym władzami lokalnymi i regionalnymi, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi 
oraz innymi właściwymi podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, i przy 



AM\1205767PL.docx 171/177 PE652.416

PL

energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. pt

Poprawka 248
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, w ramach dialogu 
społecznego i we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
oraz zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP], i przy wsparciu 
Komisji, terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
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wszystkie odpowiednie sektory. okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
zgodnie z zasadą partnerstwa 
ustanowioną w art. 6 rozporządzenia UE 
.../... [nowe RWP] i przy wsparciu Komisji, 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji opisujące szczegółowo 
proces transformacji i zgodne z ich 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu. W tym celu Komisja powinna 
ustanowić platformę sprawiedliwej 
transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 250
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Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory, która po 
udanej transformacji regionalnej 
połączyłaby się z Climate KIC.

Or. en

Poprawka 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium i w danych 
wysokoemisyjnych sektorach 
produkcyjnych w ramach europejskich 
systemów gospodarczych procesu 
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przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. it

Poprawka 252
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego i wymiernego 
wdrożenia na danym terytorium procesu 
transformacji służącej osiągnięciu 
neutralności klimatycznej gospodarki. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, ale najlepiej bardziej 
ambitne od tych planów. W tym celu 
Komisja powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
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wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 253
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji oraz 
jego wdrażanie, monitorowanie i ocenę, i 
zgodne z ich krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu. W tym celu 
Komisja powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 
danym terytorium procesu transformacji 
służącej osiągnięciu neutralności 
klimatycznej gospodarki do 2040 r. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
przygotować, we współpracy z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i przy wsparciu Komisji, terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji opisujące 
szczegółowo proces transformacji i zgodne 
z ich krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, a najlepiej wykraczające 
poza zakres planów. W tym celu Komisja 
powinna ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji, opierając się 
na istniejącej platformie dla regionów 
górniczych w okresie transformacji, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk obejmujących 
wszystkie odpowiednie sektory.

Or. en

Poprawka 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien charakteryzować 
się zintegrowanym podejściem 
ukierunkowanym na konkretny obszar, 
zapewniającym synergię i spójność między 
inwestycjami wspieranymi w ramach 
Funduszu a tymi wspieranymi w ramach 
programów należących do głównego 
nurtu polityki spójności. Ułatwi to rozwój i 
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restrukturyzację ekonomiczną regionów w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak regiony 
najsłabiej rozwinięte oraz regiony 
najbardziej oddalone i wyspiarskie. 
Jednocześnie zmiany strukturalne 
powinny być wprowadzane w ramach 
kompleksowego podejścia obejmującego 
gospodarczy, przemysłowy, technologiczny 
i społeczny wymiar procesu transformacji, 
przy zaangażowaniu lokalnych 
podmiotów, w tym partnerów społecznych, 
przemysłu i organizacji pozarządowych, 
oraz w ścisłej współpracy z nimi.

Or. es

Poprawka 256
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Ponadto terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny być 
spójne z odpowiednimi strategiami 
terytorialnymi, o których mowa w art. [23] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], w tym 
strategią inteligentnej specjalizacji (S3), 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, tak aby kształtować i wdrażać 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w sposób obejmujący 
strategiczną koordynację lokalnych, 
regionalnych, krajowych i unijnych 
wysiłków na rzecz dywersyfikacji 
lokalnych gospodarek, przy jednoczesnym 
zapewnianiu sprawiedliwej i uczciwej 
transformacji.

Or. en


