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Poprawka 257
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
zbudować w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, w 
wysokim stopniu zasobooszczędną i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, z myślą 
o obniżeniu do zera emisji netto gazów 
cieplarnianych do 2040 r., w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone i 
powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. W 
planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania i możliwości, przed którymi 
stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, w tym 
potencjał tworzenia ekologicznych, 
trwałych i odznaczających się wysoką 
jakością miejsc pracy niezbędnych dla 
zrealizowania sprawiedliwej społecznie 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia w tyle, a także wskazać, 
jakiego rodzaju operacje są konieczne, w 
sposób zapewniający spójny rozwój 
odpornej na zmianę klimatu działalności 
gospodarczej, która powinna też 
umożliwiać przejście na opartą na 
odnawialnych źródłach energii, w 
wysokim stopniu zasobooszczędną i 
energooszczędną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, z myślą 
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o obniżeniu do zera emisji netto gazów 
cieplarnianych do 2040 r., i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. en

Poprawka 258
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
takie jak wskaźnik bezrobocia i 
potencjalna utrata miejsc pracy,oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
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finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Jednocześnie 
terytorialne plany powinny uwzględniać 
konkretne wyzwania, jakie powstaną w 
wyniku transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej w odległych 
regionach, regionach wyspiarskich i na 
obszarach w trudnej sytuacji 
demograficznej, a także na obszarach 
borykających się z wyzwaniem 
demograficznym, jakim jest wyludnianie 
się. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. es

Poprawka 259
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać 
regionom NUTS 3 albo być częściami tych 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i wyznaczone z poszanowaniem 
spójności (na poziomie krajowym, 
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regionów. W planach należy szczegółowo 
opisać wyzwania, przed którymi stoją te 
terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

regionalnym lub lokalnym) wszystkich 
projektów wymagających transformacji 
lub restrukturyzacji. W planach należy 
szczegółowo opisać wyzwania, przed 
którymi stoją te terytoria, oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Szczebel 
podejmowania decyzji należy określić w 
zależności od planów terytorialnych i 
istotnych wyzwań, którym sprostaniu mają 
one służyć (NUTS 1, NUTS 2 lub NUTS 
3). Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. fr

Poprawka 260
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
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lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję. 
Obszary i priorytety inwestycyjne 
określone przez Komisję Europejską w 
załączniku D do sprawozdań krajowych za 
rok 2020 powinny być orientacyjne i nie 
ograniczać możliwości państw 
członkowskich w zakresie proponowania 
obszarów wspieranych z FST.

Or. en

Poprawka 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
skutkami, na których to terytoriach 
powinno koncentrować się wsparcie FST, 
oraz opisać konkretne działania, jakie 
należy podjąć, aby osiągnąć neutralność 
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osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

klimatyczną gospodarki, w szczególności 
w zakresie przekształceń lub zamykania 
instalacji związanych z produkcją paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, a także określić 
szczegółowy plan inwestycji w nową 
infrastrukturę, przy jednoczesnym 
utrzymaniu i zwiększeniu szans 
zatrudnienia na terytoriach dotkniętych 
skutkami transformacji w celu 
zapobiegania wyłączeniu społecznemu. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, w tym w zakresie 
infrastruktury i tworzenia miejsc pracy, a 
także wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną. Wsparcie finansowe z FST 
powinny otrzymywać jedynie te 
inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. it

Poprawka 262
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
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negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. W planach tych 
powinny być wskazane synergie i 
komplementarności z innymi programami 
Unii i filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji oraz, w stosownych 
przypadkach, z funduszem 
modernizacyjnym, służące zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb rozwojowych. 
Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 263
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją stałych paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych, zarazem rozwijając nowe 
możliwości zatrudnienia w celu 
uniknięcia wykluczenia społecznego na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 2 lub 3 albo 
być częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania, 
przed którymi stoją te terytoria, oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu, zarazem chroniąc 
poziom zatrudnienia. Wsparcie finansowe 
z FST powinny otrzymywać jedynie te 
inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji mogą 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. en

Poprawka 264
Katalin Cseh
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, po 
gruntownych konsultacjach z władzami i 
przedstawicielami lokalnymi, należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
zminimalizować negatywne skutki 
społeczne i osiągnąć neutralność 
klimatyczną gospodarki do 2050 r., w 
szczególności w zakresie przekształceń lub 
zamykania instalacji związanych z 
produkcją paliw kopalnych lub innej 
działalności charakteryzującej się wysoką 
emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone i 
powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. W 
planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję i są 
przez nią monitorowane.

Or. en

Poprawka 265
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Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych, 
zarazem utrzymując i zwiększając 
możliwości zatrudnienia na terytoriach 
dotkniętych skutkami transformacji w 
celu utrzymania wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Terytoria te 
powinny być precyzyjnie określone i 
powinny odpowiadać regionom NUTS 3 
albo być częściami tych regionów. W 
planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 266
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
a także opracowanie planów na rzecz 
przekwalifikowania pracowników i 
ułatwienia im przejścia do innych 
rodzajów zatrudnienia, które powinny też 
umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. en
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Poprawka 267
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych lub 
działalności, której produkty są dotknięte 
skutkami przejścia UE na neutralność 
klimatyczną. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania, 
przed którymi stoją te terytoria, oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.
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Poprawka 268
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki do 2040 r., w szczególności w 
zakresie przekształceń lub zamykania 
instalacji związanych z produkcją paliw 
kopalnych lub innej działalności 
charakteryzującej się wysoką emisją gazów 
cieplarnianych. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania, 
przed którymi stoją te terytoria, oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. en

Poprawka 269
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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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 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, 
oraz ich potrzeby, a także wskazać, jakiego 
rodzaju operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

(15) W terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, na których to 
terytoriach powinno koncentrować się 
wsparcie FST, oraz opisać konkretne 
działania, jakie należy podjąć, aby 
osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie 
przekształceń lub zamykania instalacji 
związanych z produkcją paliw kopalnych 
lub innej działalności charakteryzującej się 
wysoką emisją gazów cieplarnianych. 
Terytoria te powinny być precyzyjnie 
określone i powinny odpowiadać regionom 
NUTS 3 albo być częściami tych regionów. 
W planach należy szczegółowo opisać 
wyzwania i możliwości, przed którymi 
stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są 
konieczne, w sposób zapewniający spójny 
rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna 
też umożliwiać przejście na neutralność 
klimatyczną i osiągnięcie celów Zielonego 
Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny 
otrzymywać jedynie te inwestycje, które są 
zgodne z planami transformacji. 
Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji powinny stanowić część 
programów (wspieranych z EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności lub FST, w zależności 
od przypadku), które zostały zatwierdzone 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 270
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Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ponadto, zgodnie z obecnymi 
planami, instytucje zarządzające i państwa 
członkowskie muszą przedstawić 
terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji do końca 2020 r. Stwarza to 
barierę dla wdrożenia, i mając na 
względzie, że przyjęcie tych planów jest 
warunkiem udostępnienia finansowania, 
w celu przezwyciężenia tej bariery przed 
przyjęciem wspomnianych planów należy 
zapewnić warunkowe finansowanie 
wstępne do celów pomocy technicznej, 
ukierunkowane na realistycznie 
progresywną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu transformację zgodną z 
celami klimatycznymi UE.

Or. en

Poprawka 271
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć do końca 
2020 r. Stanowi to wyzwanie dla instytucji 
zarządzających i państw członkowskich 
pod względem realizacji planów, ponieważ 
ich przyjęcie jest konieczne do uwolnienia 
finansowania. Przed przyjęciem planów 
należy zatem udostępnić warunkowe 
płatności zaliczkowe na pomoc 
techniczną, aby ułatwić sprostanie temu 
wyzwaniu.

Or. it
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Poprawka 272
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 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) FST powinien obejmować strategie 
oddolne w zakresie przygotowania i 
wdrożenia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji, zapewniające 
czynny udział właściwych organów 
publicznych oraz partnerów 
gospodarczych i społecznych, w tym 
związków zawodowych i innych 
zainteresowanych podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie.

Or. en

Poprawka 273
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć 
najpóźniej do końca 2021 r.

Or. en

Poprawka 274
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia



AM\1205768PL.docx 19/167 PE652.417v01-00

PL

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Zasadnicze znaczenie ma 
uwzględnienie zakłócającego wpływu 
pandemii zarówno na gospodarkę, jak i na 
środowisko, w celu dostosowania 
terminarza w sposób zapewniający udaną, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
zrównoważoną transformację. Ponadto, 
zgodnie z obecnymi planami, instytucje 
zarządzające i państwa członkowskie 
muszą przedstawić terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji do końca 
2020 r. Stwarza to barierę dla wdrożenia, i 
mając na względzie, że przyjęcie tych 
planów jest warunkiem udostępnienia 
finansowania, w celu przezwyciężenia tej 
bariery przed przyjęciem wspomnianych 
planów należy zapewnić warunkowe 
finansowanie wstępne do celów pomocy 
technicznej.

Or. en

Poprawka 275
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Sugestia powiązana ze zmianami w art. 9.

Poprawka 276
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST, a także w odniesieniu 
do przyjętych poziomów docelowych 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 277
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności i 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP] 
– stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
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szczegółowego FST. szczegółowego FST.

Or. en

Poprawka 278
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności – 
stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

(16) Aby wykorzystanie zasobów FST 
było bardziej zorientowane na rezultaty, 
Komisja powinna mieć możliwość – 
zgodnie z zasadą proporcjonalności i 
rozporządzeniem (UE) …/… [nowe RWP] 
– stosowania korekt finansowych w 
przypadku wyników poważnie 
odbiegających od celów końcowych 
ustalonych w odniesieniu do celu 
szczegółowego FST.

Or. en

Poprawka 279
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy objąć szczególną uwagą i 
wsparciem obszary górskie, wiejskie, 
wyspiarskie, peryferyjne i najbardziej 
oddalone. Obszary te już dziś muszą 
mierzyć się z jeszcze większymi 
trudnościami społecznymi i 
gospodarczymi, w szczególności z 
masowym opuszczaniem wsi i ogólnym 
wyludnieniem, a także z niższym 
poziomem umiejętności, gorszą 
infrastrukturą i łącznością cyfrową, co w 
jeszcze większym stopniu ogranicza ich 
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zdolność do reagowania na wyzwania 
procesu transformacji. Obszary te 
mogłyby również odegrać istotną rolę w 
przyciąganiu inwestycji w zakresie energii 
odnawialnej, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu gruntów rolnych.

Or. it

Poprawka 280
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Ponieważ europejski semestr ma 
wpływ na programowanie FST, władze 
lokalne i regionalne powinny być 
skutecznie angażowane w charakterze 
kluczowych partnerów w dialogu 
dotyczącym europejskiego semestru. 
Pogłębione zaangażowanie władz 
lokalnych i regionalnych w europejski 
semestr powinno pomóc im lepiej włączać 
partnerstwo w zakresie polityki spójności i 
wielopoziomowy system zarządzania do 
koordynacji polityk gospodarczych.

Or. en

Poprawka 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 

skreśla się
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potrzeby zmiany elementów zawartych w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15 W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
_________________
15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Or. it

Poprawka 282
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

skreśla się
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przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15 W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.
_________________
15 Dz.U. L 123, 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Sugestia powiązana ze zmianami w art. 8.

Poprawka 283
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze do 
ustanowienia rocznego podziału 
dostępnych środków między poszczególne 
państwa członkowskie zgodnie z 
załącznikiem I.

(18) W celu ustanowienia odpowiednich 
ram finansowych FST należy powierzyć 
Komisji uprawnienia delegowane do 
ustanowienia rocznego podziału 
dostępnych środków między poszczególne 
państwa członkowskie zgodnie z 
załącznikiem I.

Or. en
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Poprawka 284
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną 
dla klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, a 
także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, z 
jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

W motywie tym oskarża się o niezdolność ogólnie wszystkie państwa członkowskie, podczas 
gdy niektóre z nich uzyskały dobre średnie rezultaty w procesie transformacji energetyki, w 
przeciwieństwie do innych, które zupełnie nie osiągnęły uzgodnionych celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii określonych w strategii „Europa 2020”.  Stwierdzenie, że z tego 
powodu (wszystkie) państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć zamierzonych wyników, 
służy jedynie usprawiedliwieniu decyzji UE o niestosowaniu zasady „zanieczyszczający 
płaci”.

Poprawka 285
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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 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, a 
także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, z 
jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
Ponieważ cele te mogą zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(19) Cele niniejszego rozporządzenia, 
mianowicie wspieranie terytoriów 
doświadczających transformacji 
gospodarczej i społecznej w trakcie 
przechodzenia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, nie mogą zostać osiągnięte w 
sposób wystarczający przez same państwa 
członkowskie. Głównymi powodami tego 
są różnice w poziomie rozwoju 
poszczególnych terytoriów oraz zacofanie 
terytoriów najmniej uprzywilejowanych, a 
także ograniczone zasoby finansowe 
państw członkowskich i terytoriów, z 
jednej strony, jak również konieczność 
spójnego wdrażania ram obejmujących 
kilka unijnych funduszy w ramach 
zarządzania dzielonego, z drugiej strony. 
W FST priorytetowo należy traktować 
działalność zapewniającą wysokie 
standardy społeczne i środowiskowe, w 
szczególności w drodze przestrzegania 
porozumień zbiorowych i promowania 
partycypacji pracowników. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 286
Mathilde Androuët
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Plany terytorialne powinny 
uwzględniać konieczność ożywienia 
gospodarczego, które powinno nastąpić po 
kryzysie sanitarnym związanym z 
epidemią COVID-19. FST powinien 
służyć wsparciu restrukturyzacji lub 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu w ramach planu 
ożywienia europejskich gospodarek. FST 
powinien wspierać ożywienie gospodarcze 
w regionach dotkniętych kryzysem 
sanitarnym pod warunkiem poszanowania 
celów neutralności klimatycznej.

Or. fr

Poprawka 287
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) W dążeniu do lepszego 
uwzględnienia negatywnych skutków 
kryzysu sanitarnego związanego z 
epidemią COVID-19 FST powinien 
wspierać przedsiębiorstwa znajdujące się 
w trudnej sytuacji z uwagi na kryzys 
sanitarny, aby przedsiębiorstwa, które były 
rentowne w styczniu 2020 r., mogły 
odzyskać dynamikę rozwoju z 
poszanowaniem celów neutralności 
klimatycznej; FST powinien również 
wspierać sektor opieki zdrowotnej poprzez 
udzielanie pomocy przedsiębiorstwom 
znajdującym się w trudnej sytuacji, z 
poszanowaniem celów neutralności 
klimatycznej, w zaopatrywaniu i 
utrzymywaniu krajowego systemu opieki 
szpitalnej.
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Or. fr

Poprawka 288
Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1.  Niniejsze rozporządzenie 
ustanawia Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r. Wsparcie zapewnia się również co 
najmniej wszystkim regionom górniczym 
w UE, w których nadal wydobywany jest 
węgiel, a także regionom, w których po 
zaprzestaniu działalności wydobywczej 
mają miejsce ważne zmiany strukturalne. 

Or. en

Poprawka 289
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia gospodarkom, obywatelom i 
środowisku terytoriów, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem stopniowej 
transformacji w kierunku osiągnięcia celu 
klimatycznego Unii na 2030 r. 
określonego w art. 2 ust. 11 
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rozporządzenia (UE) 2018/1999 i 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
przez gospodarkę UE do 2050 r.

Or. en

Poprawka 290
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku realizacji zobowiązania Unii i 
państw członkowskich do ograniczenia 
globalnego wzrostu temperatur do 
poziomu 1,5 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej, a także osiągnięcia 
celu Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej, zdefiniowanego w 
rozporządzeniu (UE) 2020/…[Europejskie 
prawo o klimacie].

Or. en

Poprawka 291
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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
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wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

wsparcia gospodarki, ludności i 
środowiska terytoriów, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji 
związanej z celami Unii na rok 2030 w 
dziedzinie energii i klimatu 
ustanowionymi w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 i w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

Or. es

Poprawka 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, zwłaszcza 
odznaczającym się wysokim poziomem 
emisji i zależnym od wydobycia węgla i 
elektrowni węglowych, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

Or. en

Poprawka 293
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia gospodarkom, obywatelom i 
środowisku terytoriów, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia celu klimatycznego 
UE na 2030 r. i osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

Or. en

Poprawka 294
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r., a zarazem zagwarantowania, że 
do tego roku neutralność klimatyczną 
osiągną wszystkie państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 295
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
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Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r., a także celu UE na 2030 r.

Or. en

Poprawka 296
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, obywatelom i 
rodzajom działalności gospodarczej, które 
napotykają poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze związane z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Or. en

Poprawka 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom, które napotykają 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia terytoriom i sektorom 
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poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z procesem transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę UE do 
2050 r.

produkcyjnym na rzecz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Or. it

Poprawka 298
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás 
González Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania i wskaźników niezbędnych 
do monitorowania.

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, o którym mowa w [art. 4 ust. 2 
lit. a)] rozporządzenia (UE) [nowe RWP], 
a także szczegółowe przepisy dotyczące 
programowania, kryteriów i przejrzystości 
celów oraz wskaźników niezbędnych do 
monitorowania.

Or. es

Poprawka 299
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom, gminom i 
obywatelom łagodzenia społecznych, 
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środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

gospodarczych i środowiskowych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2040 r. oraz 
osiągnięcia ambitnych celów UE w 
zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [2020/…] [nowe 
Europejskie prawo o klimacie]. 
Priorytetowo należy traktować działalność 
zapewniającą wysokie standardy 
społeczne i środowiskowe, w szczególności 
w drodze przestrzegania porozumień 
zbiorowych i promowania partycypacji 
pracowników.

Or. en

Poprawka 300
Simone Schmiedtbauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku osiągnięcia przez UE celów w 
zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. oraz gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r., a także 
ograniczenia globalnego ocieplenia do 
poziomu 1,5 °C powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej.

Or. en

Poprawka 301
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

FST przyczynia się do realizacji 
pojedynczego celu szczegółowego 
zapisanego w art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] przez 
umożliwienie regionom i obywatelom 
reakcji na społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe wyzwania i możliwości, 
jakie niesie ze sobą społecznie 
sprawiedliwa transformacja w kierunku w 
pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii, w wysokim stopniu 
zasobooszczędnej i energooszczędnej, 
neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu 
zamkniętym z myślą o obniżeniu do zera 
emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 
r.

Or. en

Uzasadnienie

It is deemed necessary to highlight what the main characteristics of a climate-neutral 
economy are, 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.

Poprawka 302
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
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przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest wsparcie 
działań na rzecz sprawiedliwej i udanej 
transformacji energetycznej w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu oraz 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków tej 
transformacji.

Or. en

Uzasadnienie

W obliczu znacznych wyzwań i potrzeb związanych z transformacją energetyczną oraz 
ograniczonych zasobów finansowych zapisanych w odniesieniu do niej w budżecie UE, cel 
szczegółowy FST powinien być ukierunkowany nie tylko na łagodzenie negatywnych skutków 
społeczno-gospodarczych transformacji, lecz przede wszystkim na samą transformację 
energetyczną.

Poprawka 303
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, César Luena, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Eider 
Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, dotyczących 
zatrudnienia, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
w 2050 r., łącznie z osiągnięciem celu UE 
polegającego na ograniczeniu emisji 
gazów cieplarnianych do 2030 r.

Or. es
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Poprawka 304
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku osiągnięcia celu klimatycznego 
Unii na 2030 r. oraz budowy gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2050 r.

Or. en

Poprawka 305
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku osiągnięcia celu klimatycznego 
Unii na 2030 r., określonego w art. 2 ust. 
11 rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
budowy gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r.

Or. en

Poprawka 306
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Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku osiągnięcia celów Unii 
określonych w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz 
budowy gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować brzmienie w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlało cele zatwierdzone 
przez Unię, tj. neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz cele zapisane w rozporządzeniu 
2018/1999, które zostanie zaktualizowane przez akt prawny dotyczący klimatu w 2030 r.

Poprawka 307
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
oraz przezwyciężania kryzysu sanitarnego 
związanego z epidemią COVID-19.
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Or. fr

Poprawka 308
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
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
odpowiednio do celów porozumienia 
paryskiego.

Or. en

Poprawka 309
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom, podmiotom 
gospodarczym i obywatelom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.
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Or. en

Poprawka 310
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2050 r.

Or. fr

Poprawka 311
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Zgodnie z art. [4 ust. 1] akapit drugi 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] FST 
przyczynia się do realizacji pojedynczego 
celu szczegółowego, jakim jest 
umożliwienie regionom i obywatelom 
łagodzenia społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2040 r.

Or. en

Poprawka 312
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Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do alokacji finansowej w ramach 
FST jest uzależniony od zobowiązania się 
państwa członkowskiego do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 313
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
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich 
przez skupienie się na społecznych i 
gospodarczych skutkach transformacji w 
najsilniej dotkniętych regionach. Dostęp 
do FST jest uzależniony od przyjęcia 
krajowego celu przewidującego 
osiągnięcie do 2050 r. celu UE 
dotyczącego neutralności klimatycznej, a 
także celów pośrednich do 2030 r.

Or. en

Poprawka 314
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Fundusze powinny być dostępne 
priorytetowo dla regionów odznaczających 
się wysokim poziomem emisji, w 
szczególności tych, które są silnie 
uzależnione od wydobycia węgla (i 
elektrowni węglowych) i w których PKB 
na mieszkańca jest niższe od średniej UE, 
lecz także odizolowanych od Europy 
kontynentalnej, takich jak wyspy czy 
regiony najbardziej oddalone.

Or. en

Uzasadnienie

Funds should prioritise highly carbon-intensive regions, notably those heavily reliant on 
coal-mining (and coal power plants) and with a GDP per capita below the EU average, but 
also those isolated from continental Europe, such as islands or outermost regions (as of Art. 
349 of TFEU) which are often highly dependent on imported oil for electricity generation.  It 
is in all the aforementioned regions where citizens are faced with the biggest challenges. The 
number of jobs in coal mining, energy use and in carbon intensive industries should be key 
eligibility criteria. The table with the national allocations circulated by the European 
Commission shows that the suggested methodology could end up prioritising areas that may 
need less external financing compared to those who need it the most.

Poprawka 315
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich. W 
ramach FST priorytetowo traktowane są 
regiony silnie uzależnione od paliw 
kopalnych, w których prowadzona jest 
działalność przemysłowa odznaczająca się 
wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych lub działalność 
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przemysłowa, której produkty są dotknięte 
skutkami przejścia UE na neutralność 
klimatyczną.

Or. en

Poprawka 316
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
César Luena, Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, 
które poparły cel osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., wykazały 
zaangażowanie w krajowych planach w 
dziedzinie energii i klimatu i wymagają 
pomocy finansowej, aby osiągnąć cel 
polegający na stworzeniu odpornej i 
neutralnej dla klimatu gospodarki do 
2050 r.

Or. es

Poprawka 317
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, w 
pełnej zgodności z celem UE 
przewidującym przejście do w pełni 
opartej na odnawialnych źródłach energii, 
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w wysokim stopniu zasobooszczędnej i 
energooszczędnej, neutralnej dla klimatu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, z myślą 
o obniżeniu do zera emisji netto gazów 
cieplarnianych, do 2040 r.

Or. en

Poprawka 318
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” w obszarach, 
w których przejście na gospodarkę 
neutralną dla klimatu dotknęło obiekty 
przemysłowe, elektrownie i wydobycie 
paliw kopalnych we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 319
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem państw 
członkowskich zależnych od paliw 
kopalnych.

Or. en
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Poprawka 320
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera sprawiedliwą 
transformację w kierunku neutralności 
klimatycznej do 2040 r. dla wszystkich w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 321
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. FST wspiera terytoria, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 322
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 18,75 mld EUR w cenach z 
2018 r. Kwota FST może zostać 
zwiększona na okres 2021–2027, jeśli 
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zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

zostanie uznane to za właściwe, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii, 
przez władzę budżetową w ramach rocznej 
procedury budżetowej. Ponadto pula 
środków finansowych na FST może zostać 
zwiększona o dodatkowe wkłady ze strony 
państw członkowskich oraz o inne zasoby 
zgodnie z podstawowym aktem prawnym, 
stanowiące zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel, dodatkowo 
w stosunku do przypadków 
wyszczególnionych w art. 21 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia finansowego.

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 323
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 20 mld EUR w cenach z 
2018 r. i nie pochodzą z przesunięcia 
zasobów z innych funduszy UE objętych 
rozporządzeniem UE .../… [nowe RWP]. 
Mogą zostać zwiększone, w zależności od 
przypadku, o dodatkowe zasoby 
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przydzielone w budżecie Unii oraz o inne 
zasoby zgodnie z podstawowym aktem 
prawnym.

Or. en

Poprawka 324
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 stanowi dodatkowa kwota 30 mld 
EUR w cenach z 2018 r. Ta kwota może 
zostać zwiększona, w zależności od 
przypadku, o dodatkowe zasoby 
przydzielone w budżecie Unii oraz o inne 
zasoby zgodnie z podstawowym aktem 
prawnym. Nie przewiduje się 
obowiązkowego przesunięcia ze środków 
innych funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) …/… [nowe 
RWP].

Or. en

Poprawka 325
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 

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

przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma wyposażenie FST w odpowiedni budżet, który musi być dodatkowy 
w stosunku do „tradycyjnej” puli środków finansowych w ramach polityki spójności oraz 
należycie uwzględniać międzysektorowy wymiar wyzwań i możliwości, które niesie ze sobą 
transformacja.

Poprawka 326
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 17,88 mld EUR w cenach z 
2018 r. („kwota główna”) i nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE…/... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 327
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą [X] mld EUR w cenach z 
2018 r.

Or. it

Uzasadnienie

Kwota zasobów jest uzależniona od decyzji dotyczących WRF. Dlatego należy użyć ogólnego 
odwołania do tej kwoty zamieszczonego w nawiasie kwadratowym.

Poprawka 328
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 22,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. (kwota główna) i nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. pt

Poprawka 329
Franc Bogovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7 mld EUR w cenach z 
2018 r. (kwota główna) i nie są 
przesuwane ze środków funduszy objętych 
rozporządzeniem (UE) .../... [nowe RWP]. 
Kwota główna może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. sl

Uzasadnienie

Nie należy narażać na szwank środków pozostałych funduszy spójności ze względu na FST.

Poprawka 330
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 24,375 mld EUR w cenach 
z 2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym. Zasoby te nie powinny 
być usunięte ani przesunięte z funduszy 
objętych rozporządzeniem (UE) .../... 
[nowe RWP].

Or. en
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Poprawka 331
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
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 18,75 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym. Finansowanie z FST nie 
może odbywać się ze szkodą dla środków 
przydzielanych na inne fundusze WRF.

Or. en

Poprawka 332
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą co najmniej 20 mld EUR w 
cenach z 2018 r. i nie są przesuwane ze 
środków innych istniejących funduszy. Ta 
kwota może zostać zwiększona, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.
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Or. en

Uzasadnienie

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji powinien zostać zasilony „świeżymi 
środkami” unijnymi i zapewniać większe wsparcie finansowe, znacznie wyższe niż 7,5 mld 
EUR. Proponowany mechanizm przesunięć w oparciu o dopasowanie środków uzyskanych z 
FST do zasobów państwa członkowskiego (zasoby własne lub pula środków finansowych w 
ramach polityki spójności) powinien być fakultatywny (a nie obowiązkowy), aby umożliwić 
państwom członkowskim ocenę najlepszego sposobu przydziału środków. Ma to na celu 
uniknięcie sytuacji, w której zasoby przydzielone już do innych istotnych projektów zostają 
przesunięte na działania objęte FST, co prowadzi do niezamierzonych skutków.

Poprawka 333
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 334
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 7,5 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 18,75 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
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zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 335
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 20 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.

Or. en

Poprawka 336
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 337
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

Minimalny udział wynoszący 0,35 % 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, przy czym 
możliwe jest zwiększenie tego udziału na 
żądanie państwa członkowskiego, 
odpowiednio do specyfiki terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

0,35 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji.

0,20 % kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, w tym na 
projekty wstępne.

Or. it

Poprawka 339
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

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

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 10 decyzję w 
sprawie rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I.

Or. en

Poprawka 340
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 10 decyzję w 
sprawie rocznego podziału między państwa 
członkowskie zasobów, w tym 
dodatkowych zasobów, o których mowa w 
ust. 2, zgodnie z metodyką określoną w 
załączniku I.

Or. en

Poprawka 341
Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć pełną demokratyczną kontrolę nad rocznym podziałem 
zasobów.

Poprawka 342
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostęp do FST powinien być uzależniony 
od przyjęcia ambitnej długoterminowej 
strategii odpowiadającej ogólnounijnemu 
celowi osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r., zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) [2020/…] [nowe 
Europejskie prawo o klimacie] i 
pośrednimi celami krajowymi na 2030 r.

Or. en

Poprawka 343
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 344
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Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 345
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Optymalnie, takie dodatkowe zasoby 
powinny być przydzielane terytoriom 
uzyskującym ponadprzeciętne wyniki w 
osiąganiu celów klimatycznych Unii. Przy 
podziale dodatkowych zasobów 
uwzględnia się wkład państwa 
członkowskiego w zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, przyjmując 
jako wyjściowe wartości z kwietnia 2020 
r..

Or. en

Poprawka 346
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

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

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

Ponadto inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia z FST jedynie pod warunkiem 
zgodności z celami klimatycznymi i 
środowiskowymi Unii, zasadą 
nieszkodzenia i unijną taksonomią na 
potrzeby zrównoważonego finansowania. 
Nie będą kwalifikować się działania 
utrudniające rozwój i wdrażanie 
niskoemisyjnych rozwiązań 
alternatywnych i prowadzące do 
blokowania niekompatybilnych aktywów 
lub negatywnie wpływające na osiąganie 
długoterminowych celów środowiskowych 
i klimatycznych.

Or. fr

Poprawka 347
Hannes Heide

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7 lub zostały zatwierdzone przez Komisję 
w ramach mechanizmu stosowania w 
sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z art. 
7a.

Or. en
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Poprawka 348
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Z FST mogą korzystać tylko 
państwa członkowskie, które zobowiązały 
się do osiągnięcia unijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
przestrzegające podstawowych wartości 
Unii. FST wspiera tylko takie działania, 
które są bezpośrednio związane z jego 
celem szczegółowym określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z art. 
7.

Or. en

Poprawka 349
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 350
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Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z FST finansuje się przede 
wszystkim działania mające na celu 
dywersyfikację i modernizację lokalnej 
gospodarki oraz ochronę i tworzenie 
lokalnych miejsc pracy.

Or. fr

Poprawka 351
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zasoby FST mają charakter 
uzupełniający i nie zastępują działań 
prowadzonych w ramach EFRR, EFS+ 
bądź innych programów unijnych.

Or. en

Poprawka 352
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 oraz z celami 
środowiskowymi systematyki dotyczącej 
zrównoważonego finansowania, 
określonej w rozporządzeniu (UE) 
2020/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … w sprawie ustanowienia 
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ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje, zmieniającym rozporządzenie 
(UE) 2019/2088, FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Or. en

Uzasadnienie

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego finansowania stanowi ramy odniesienia dla 
oceny, czy inwestycje są środowiskowo zrównoważone i jako taka powinna być stosowana 
standardowo w przypadku inwestycji objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, bez uszczerbku dla inwestycji wyłączonych z zakresu rozporządzenia w art. 5. 
W dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. 
Rozporządzenie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu i 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Wówczas wejdzie ono w życie.

Poprawka 353
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania. Żadne z tych 
działań nie może w stopniu istotnym 
utrudniać osiągnięcia celów 
środowiskowych systematyki dotyczącej 
zrównoważonego finansowania:

Or. en

Poprawka 354
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

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

Poprawka 355
Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 356
Franc Bogovič

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. sl

Poprawka 357
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en
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Poprawka 358
Raffaele Fitto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 359
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 360
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Uzasadnienie

„Wyłącznie” to zbyt sztywne określenie, możliwe są szczególne sytuacje w obszarach 
wymagających specjalnego działania, uzasadnionego planem transformacji zatwierdzonym 
przez Komisję.
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Poprawka 361
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość tego funduszu i duże inwestycje potrzebne w celu 
przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 
węgla, liczba priorytetów inwestycyjnych, na których ma skupiać się FST, powinna zostać 
ściśle ograniczona do wsparcia socjalnego i renaturalizacji terenów, jak pierwotnie 
przewidywał Parlament Europejski. FST nie jest właściwym narzędziem dla finansowania 
ożywienia gospodarczego, które wspierane jest już przez inne narzędzia i instrumenty 
finansowe UE (EIM, EFRR, InvestEU itp.).

Poprawka 362
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a)  inwestycje produkcyjne w MŚP, w 
tym przedsiębiorstwa typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej, a także przyczyniające się 
do tworzenia nowych miejsc pracy; 

Or. en

Poprawka 363
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Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) inwestycje produkcyjne i kapitał 
obrotowy w MŚP oraz w 
przedsiębiorstwach innych niż MŚP, w 
tym przedsiębiorstwach typu start-up, 
prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej, modernizacji i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 364
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 365
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) w pełni zrównoważone 
środowiskowo inwestycje produkcyjne w 
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prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-
up, prowadzące do tworzenia zielonych, 
trwałych i odznaczających się wysoką 
jakością miejsc pracy, dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 366
André Rougé

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest promowanie produkcji lokalnej, co pozwoli w szczególności na 
realizację celu szczegółowego, o którym mowa w art. 2.

Poprawka 367
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 368
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 369
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 370
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zrównoważone inwestycje 
produkcyjne w MŚP, w tym 
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prowadzące do dywersyfikacji 
gospodarczej i restrukturyzacji 
ekonomicznej;

przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 371
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 372
Tamás Deutsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 373
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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 374
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie dopuszczające zgłaszanie do FST projektów przez przedsiębiorstwa większe 
niż MŚP nie przekazuje jasnego sygnału dotyczącego podejmowania właściwych inwestycji w 
obszarach, w których jest to potrzebne. Duże przedsiębiorstwa to najwięksi pracodawcy w 
podlegających transformacji sektorach gospodarki, a wszystkie przedsiębiorstwa powinny 
mieć możliwość wnoszenia wkładu w sprawiedliwą transformację.

Poprawka 375
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 376
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycje w infrastrukturę 
publiczną i społeczną oraz usługi 
świadczone w interesie ogólnym, w tym 
ukierunkowane środki przeciwdziałania 
ubóstwu energetycznemu;

Or. en

Poprawka 377
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) społeczności oparte na poczwórnej 
osi innowacji: rządzie, 
przedsiębiorstwach, szkolnictwie wyższym 
i ośrodkach badawczych;

Or. en

Poprawka 378
Stelios Kympouropoulos

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

ab) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, zazielenienie i budowę zielonej 
infrastruktury oraz utrzymanie i rozwój 
powiązanych technologii;

Or. en

Poprawka 379
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość tego funduszu i duże inwestycje potrzebne w celu 
przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 
węgla, liczba priorytetów inwestycyjnych, na których ma skupiać się FST, powinna zostać 
ściśle ograniczona do wsparcia socjalnego i renaturalizacji terenów, jak pierwotnie 
przewidywał Parlament Europejski. FST nie jest właściwym narzędziem dla finansowania 
ożywienia gospodarczego, które wspierane jest już przez inne narzędzia i instrumenty 
finansowe UE (EIM, EFRR, InvestEU itp.).

Poprawka 380
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw i w rozwój już 
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przedsiębiorczości i usługi konsultingowe; istniejących, które działają na rzecz 
powstawania wysokiej jakości miejsc 
pracy i opierają się na strategiach 
inteligentnej specjalizacji, takich jak m.in. 
innowacyjność, poprawa wydajności i 
zrównoważonego charakteru sieci 
połączeń lotniczych i morskich, środki 
rekonwersji turystyki w kierunku 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
środowiska modeli, wsparcie MŚP, 
zmiana kwalifikacji pracowników, 
promowanie efektywności energetycznej i 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
inkubatory przedsiębiorczości.

Or. es

Poprawka 381
Vlad-Marius Botoş

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości, ustanawiane przez 
podmioty gospodarcze, organizacje 
pozarządowe i wyspecjalizowane 
uniwersytety, i usługi konsultingowe;

Or. en

Poprawka 382
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 383
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw istotnych dla przejścia do 
zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
konsultingowe;

Or. en

Poprawka 384
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, 
w sektorach bezemisyjnych, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej;

Or. en

Poprawka 385
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
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Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy, 
dywersyfikacji gospodarczej i 
restrukturyzacji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 386
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw w sektorach zielonych i 
takich, w których prowadzona jest 
gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym 
poprzez inkubatory przedsiębiorczości i 
usługi konsultingowe;

Or. en

Poprawka 387
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w tworzenie nowych 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
społecznych, w tym poprzez 
mikrofinansowanie, inkubatory 
przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
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Or. en

Poprawka 388
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 389
Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 390
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość tego funduszu i duże inwestycje potrzebne w celu 
przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 
węgla, liczba priorytetów inwestycyjnych, na których ma skupiać się FST, powinna zostać 
ściśle ograniczona do wsparcia socjalnego i renaturalizacji terenów, jak pierwotnie 
przewidywał Parlament Europejski. FST nie jest właściwym narzędziem dla finansowania 
ożywienia gospodarczego, które wspierane jest już przez inne narzędzia i instrumenty 
finansowe UE (EIM, EFRR, InvestEU itp.).

Poprawka 391
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii i większej 
łatwości dostępu do nich;

Or. en

Poprawka 392
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii, pod 
warunkiem, że nie opierają się one na 
paliwach kopalnych ani takie paliwa nie 
są w nich wykorzystywane;

Or. en

Poprawka 393
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne, w tym na uniwersytetach i w 
publicznych instytucjach badawczych, 
oraz wspieranie transferu zaawansowanych 
technologii;

Or. it

Poprawka 394
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne, w tym w instytucje badawcze 
i uniwersytety, oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii;

Or. en

Poprawka 395
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii realizowane 
w sektorze publicznym lub prywatnym;

Or. es
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Poprawka 396
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, Ibán García Del Blanco, César Luena, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne, łącznie z badaniami w 
dziedzinie energetyki, oraz wspieranie 
transferu zaawansowanych technologii;

Or. es

Poprawka 397
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) inwestycje w działania badawcze i 
innowacyjne oraz wspieranie transferu 
technologii zaawansowanych i gotowych 
do wprowadzenia na rynek;

Or. en

Poprawka 398
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje o wpływie społecznym, 
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw, 
które mogą mieć pozytywne oddziaływanie 
społeczne w najbliższej okolicy, 
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zapewniając alternatywne źródła dochodu 
obywatelom dotkniętym przejściem do 
zieleńszej gospodarki;

Or. en

Poprawka 399
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, wytwarzanie energii elektrycznej, 
budowę i utrzymanie infrastruktury oraz 
rozwój powiązanych technologii;

Or. it

Poprawka 400
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą i zrównoważoną 
energię, w zmniejszanie zależności od 
wysokoemisyjnych źródeł energii, a także 
ubóstwa energetycznego, w redukcję 
emisji gazów cieplarnianych, w tym 
inwestycje w zrównoważony transport i 
infrastrukturę, m.in. wspierające 
elektryfikację i wykorzystanie biopaliw z 
myślą o wycofywaniu paliw kopalnych, 
zapewniające efektywność energetyczną i 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. en



PE652.417v01-00 80/167 AM\1205768PL.docx

PL

Poprawka 401
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur drogowych i 
kolejowych (tam, gdzie ich brakuje), 
wodociągowych (tam, gdzie są one 
przestarzałe, niewydajne lub 
niewystarczające do uniknięcia 
marnotrawienia wody) i tych 
zapewniających przystępną cenowo czystą 
energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, w tym wykorzystywanie 
przyjaznych dla środowiska rodzajów 
transportu, w efektywność energetyczną i 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. it

Poprawka 402
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo, pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych i zrównoważoną czystą 
energię, w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, efektywność energetyczną 
i energię ze źródeł odnawialnych, w tym 
ukierunkowane środki modernizacyjne na 
rzecz efektywności energetycznej, mające 
na celu przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu;

Or. en



AM\1205768PL.docx 81/167 PE652.417v01-00

PL

Poprawka 403
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię o 
zrównoważonym charakterze, w redukcję 
emisji gazów cieplarnianych, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z technologiami 
magazynowania, tak aby umożliwić takie 
alternatywne rozwiązania jak m.in. 
zrównoważona mobilność czy renowacja 
budynków;

Or. es

Poprawka 404
Josianne Cutajar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym inwestycje w zrównoważoną 
mobilność i dekarbonizację sektora 
transportu, efektywność energetyczną lub 
energię ze źródeł odnawialnych;

Or. en
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Poprawka 405
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym we wdrażanie przyjaznych dla 
środowiska środków transportu, rozwój 
systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
oraz efektywność energetyczną;

Or. en

Poprawka 406
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, w tym wykorzystanie 
ciepła z procesów technologicznych w 
zamian za ograniczenie dostaw ciepła z 
elektrowni generujących emisje CO2;

Or. en

Uzasadnienie

Pragniemy podkreślić, że potrzebna jest możliwość finansowania inwestycji z FST w 
odniesieniu do kwestii pochodzenia energii, w tym procesów wykorzystania ciepła 
pochodzącego z procesów technologicznych w zamian za ograniczenie dostaw ciepła z 
elektrowni generujących emisje CO2. Skutkiem tego działania byłoby znaczne ograniczenie 
emisji CO2 i zużycia energii elektrycznej z sieci.
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Poprawka 407
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem 
MŚP i gospodarstw domowych osób 
bezpośrednio dotkniętych transformacją;

Or. en

Poprawka 408
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 409
Niklas Nienaß

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



PE652.417v01-00 84/167 AM\1205768PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 410
Tonino Picula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 411
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych (w 
tym przyspieszenie przejścia do mobilności 
bezemisyjnej), rozwiązania z zakresu 
magazynowania, efektywność 
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energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Uzasadnienie

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This  would  help  address  the  economic  and  
social  impacts  of  the  transition  by  creating  job opportunities within the power sector. The 
current structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation.

Poprawka 412
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, w tym m.in. techniki 
magazynowania energii lub renowacji 
budynków;

Or. en

Poprawka 413
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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, w przypadku gdy 
takie inwestycje prowadzą do tworzenia 
lub utrzymania miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 414
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 415
Mathilde Androuët

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 

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

redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
efektywność energetyczną, łącznie z 
energią jądrową, i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. fr

Poprawka 416
Simone Schmiedtbauer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 417
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem lub spalaniem gazu , 
pod warunkiem, że wykorzystuje się je 
jako technologię pomostową w celu 
zastąpienia węgla kamiennego, 
brunatnego, torfu lub łupka bitumicznego 
i że wykazano znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych w wyniku ich 
użycia. Takie inwestycje powinny 
umożliwiać wykorzystanie na późniejszym 
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etapie gazu odnawialnego;

Or. en

Poprawka 418
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje we wdrażanie 
technologii zastępujących technologie 
oparte na paliwach kopalnych, z 
wyjątkiem gazu ziemnego, rozwiązaniami 
wykorzystującymi paliwa alternatywne, w 
tym gaz ziemny;

Or. en

Poprawka 419
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da)  inwestycje mające na celu 
zmniejszenie ubóstwa energetycznego i 
zanieczyszczenia powietrza, w 
szczególności przez inwestowanie w 
systemy ciepłownicze i likwidację 
indywidualnych rozwiązań grzewczych 
opartych na węglu;

Or. en

Poprawka 420
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

W średnim okresie gaz ziemny ma nadrzędne znaczenie w transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu.

Poprawka 421
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ukierunkowane środki i programy 
na rzecz efektywności energetycznej, w 
tym renowacji budynków, także z myślą o 
zwalczaniu ubóstwa energetycznego;

Or. en

Poprawka 422
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w zrównoważoną 
mobilność lokalną, w tym w 
dekarbonizację lokalnego sektora 
transportu;



PE652.417v01-00 90/167 AM\1205768PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 423
Tonino Picula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) elektromobilność i powiązaną 
zieloną infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 424
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w odniesieniu do inwestycji w 
energię ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności środki mające na celu 
stosowanie małych instalacji wytwarzania 
energii, które wspierają wytwarzanie 
energii na użytek własny oraz stymulują 
tworzenie społeczności energetycznych i 
korzystanie z energii w ramach takich 
społeczności;

Or. it

Poprawka 425
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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db) ukierunkowane środki na rzecz 
aktywnego udziału obywateli w systemie 
energetycznym w charakterze społeczności 
energetycznych działających w zakresie 
energii odnawialnej, społeczności 
obywatelskich, kolektywów lub 
indywidualnych prosumentów i 
aktywnych odbiorców, także w celu 
zwalczania ubóstwa energetycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Citizens’ engagement in the energy system is key for ensuring a rapid and cost-efficient 
energy transition, while also providing direct benefits to end-users and communities, thus 
helping the transition to be just for all. In fact, citizens' participation in the energy system 
helps to reach a highly energy efficient and fully renewable based system, and brings many 
co-benefits such as: helping fighting energy poverty, reducing energy consumption and 
energy bills; stimulating local economy and jobs creation, increasing community acceptance 
of the transition, and related social benefits.

Poprawka 426
Tonino Picula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) czystą infrastrukturę transportową 
oraz inteligentne rozwiązania w zakresie 
transportu i logistyki transportu 
towarowego;

Or. en

Poprawka 427
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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db) inwestycje w systemy ciepłownicze;

Or. en

Poprawka 428
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 429
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur, w tym 
infrastruktur służących do ładowania 
pojazdów elektrycznych, umożliwiających 
przystępną cenowo, czystą, inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, która 
przyczynia się do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych i dywersyfikacji rozwiązań 
w zakresie mobilności;

Or. en

Poprawka 430
Nora Mebarek

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

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość tego funduszu i duże inwestycje potrzebne w celu 
przekształcenia gospodarki unijnej w gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku 
węgla, liczba priorytetów inwestycyjnych, na których ma skupiać się FST, powinna zostać 
ściśle ograniczona do wsparcia socjalnego i renaturalizacji terenów, jak pierwotnie 
przewidywał Parlament Europejski. FST nie jest właściwym narzędziem dla finansowania 
ożywienia gospodarczego, które wspierane jest już przez inne narzędzia i instrumenty 
finansowe UE (EIM, EFRR, InvestEU itp.).

Poprawka 431
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym inwestycje w nowe 
ultraszybkie sieci, takie jak sieci, do 
których poszczególne gospodarstwa 
domowe przyłączone są za pomocą 
przewodów światłowodowych, w 
regionach wyspiarskich, oddalonych i 
słabo zaludnionych, aby umożliwić pracę 
zdalną i ograniczanie emisji;

Or. en

Poprawka 432
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, łącznie ze sterowaniem 
ładowaniem urządzeń, pomiarami, 
technologią łączności umożliwiającą 
reagowanie odpowiednio do popytu oraz 
rolnictwem precyzyjnym;

Or. es

Poprawka 433
Mathilde Androuët

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, łączność 
cyfrową i wdrażanie szybkiego internetu 
oraz sieci światłowodowej w regionach 
najbardziej oddalonych lub na obszarach 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 434
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, łączność 
cyfrową, infrastrukturę zorientowaną na 
przyszłość i innowacje cyfrowe;

Or. en

Poprawka 435
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1– litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową bezpośrednio związane z 
przejściem na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r.;

Or. fr

Poprawka 436
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności w celu rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich, wyspiarskich i oddalonych;

Or. it

Poprawka 437
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w odnawialne źródła 
energii, inteligentne rozwiązania 
elektroenergetyczne i powiązaną 
infrastrukturę, gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i remediację środowiska;

Or. en
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Uzasadnienie

Supported activities under Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in 
comparison to the business-as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on 
transitioning communities, it must support projects that offer economic opportunities. 
Crucially, it should finance re-skilling programmes for coal miners as well as investment in 
renewables, the circular economy, environmental remediation, smart electricity solutions and 
enabling technologies and infrastructure. This  would  help  address  the  economic  and  
social  impacts  of  the  transition  by  creating  job opportunities within the power sector. The 
current structure of the proposal does not seem to focus enough on the energy aspects of the 
transition. The mechanism should be as such that if, for instance, a coal power plant is closed 
down, the energy activity is still kept in the region. This applies above all in regions where a 
risk for the security of supply is identified, which could jeopardise their economic 
transformation

Poprawka 438
Franc Bogovič

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową; rolnictwo cyfrowe i precyzyjne 
oraz projekt na rzecz inteligentnych wsi;

Or. sl

Poprawka 439
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w szczególności ukierunkowane 
na obszary wiejskie i oddalone;

Or. en

Poprawka 440
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Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w infrastrukturę 
służącą opiece społecznej i zdrowotnej 
oraz w poprawę równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, 
zrównoważonych i przystępnych cenowo 
usług z zakresu opieki społecznej i 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 441
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, prowadzące do tworzenia 
miejsc pracy i dywersyfikacji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 442
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 

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

poprzemysłowych, oraz projekty służące 
ich renaturalizacji i zmieniające ich 
przeznaczenie, przygotowane i wdrażane 
przez zajmujące się ochroną środowiska 
organizacje pozarządowe oraz 
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w tym 
inwestycje w przygotowanie ich wsparcia, 
dokumentacji bazowej i analizy;

Or. en

Poprawka 443
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 444
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację i 
dekontaminację terenów, w tym 
poprzemysłowych, oraz projekty służące 
ich renaturalizacji i zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym inwestycje w 
przygotowanie ich wsparcia, 
dokumentacji bazowej i analizy;
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Or. en

Poprawka 445
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, uzupełniające w stosunku 
do zasady „zanieczyszczający płaci” i 
zgodne z nią;

Or. en

Poprawka 446
André Rougé

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów, 
projekty zmieniające ich przeznaczenie 
oraz projekty dotyczące wodociągów, 
modernizacji systemów oczyszczania i 
uzdatniania wody;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zwrócenie uwagi na modernizację sieci zaopatrzenia w wodę pitną i 
rozwiązanie problemów z sieciami wodociągowymi.

Poprawka 447
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 448
Mathilde Androuët

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
renowację, dekontaminację i 
renaturalizację terenów oraz projekty 
zmieniające ich przeznaczenie, łącznie z 
projektami w dziedzinie odzysku energii 
jądrowej;

Or. fr

Poprawka 449
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, jeśli niemożliwe było 
zastosowanie zasady „zanieczyszczający 
płaci”;
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Or. fr

Poprawka 450
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie w przypadkach gdy 
niemożliwe jest zastosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikowalność inwestycji w odnowę gleby i dekontaminację terenów nie powinna 
zastępować zastosowania zasady „zanieczyszczający płaci”. Wsparcia z FST należy udzielać 
tylko w przypadkach gdy zastosowanie zasady nie jest możliwe lub przestało być możliwe.

Poprawka 451
André Rougé

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, a także walkę z 
rozprzestrzenianiem się toksycznych alg;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podjąć wszelkie konieczne środki w celu walki z rozprzestrzenianiem się toksycznych 
alg, takich jak gronorosty, które stanowią znaczne zagrożenie środowiskowe.



PE652.417v01-00 102/167 AM\1205768PL.docx

PL

Poprawka 452
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 453
André Rougé

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, a także w regenerację i 
dekontaminację podglebia, gleby, rzek i 
wybrzeży;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podjąć wszelkie konieczne środki umożliwiające dekontaminację gleb na Gwadelupie i 
Martynice zanieczyszczonych chlordekonem.

Poprawka 454
Niklas Nienaß
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 455
André Rougé

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, a także w projekty 
dezynsekcji na masową skalę;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest umożliwienie wdrożenia wszelkich środków pozwalających na walkę 
z epidemią dengi.

Poprawka 456
Tonino Picula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 457
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) odbudowę zdegradowanych 
ekosystemów oraz opartych na zasobach 
przyrody projektach z zakresu łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, przy zapewnieniu poszanowania 
zasady „zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 458
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 459
Tonino Picula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 460
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 461
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w dziedzinie 
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transformacji środowiskowej w sektorach 
istotnych dla gospodarki w regionach 
przechodzących transformację, takich jak 
turystyka lub rolnictwo;

Or. es

Poprawka 462
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w projekty na rzecz 
zwalczania ubóstwa energetycznego 
gospodarstw domowych i promowania 
efektywności energetycznej oraz podejścia 
neutralnego klimatycznie w najbardziej 
dotkniętych regionach;

Or. en

Poprawka 463
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w projekty mające na 
celu zwalczanie ubóstwa energetycznego i 
wspieranie wytwarzania energii z 
odpadów;

Or. it

Poprawka 464
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem lub spalaniem gazu 
ziemnego i wodoru;

Or. en

Uzasadnienie

In order to speed up the transformation and reduce CO2 emissions, a very rapid development 
of RES and the transformation of the energy sector towards sources based on the combustion 
of natural gas is necessary during a transitional period. We suggest to extend the scope of 
JTF support by the inclusion of investments in natural gas infrastructure. Without these 
investments, many Member States and EU regions will not be able to make progress in the 
transformation process (for example, Poland's gasification rate is only 58%, and the country 
does not use nuclear energy like many other Member States do).

Poprawka 465
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 466
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ga) inwestycje w promowanie 
dziedzictwa przemysłowego, w tym form 
zrównoważonej turystyki;

Or. en

Poprawka 467
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w tworzenie ośrodków 
różnorodności biologicznej, z korzyścią 
także dla zrównoważonej turystyki;

Or. en

Poprawka 468
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w innowacje społeczne;

Or. en

Poprawka 469
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w kulturę, edukację i 
budowanie społeczności, w tym 
waloryzację materialnego i 
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niematerialnego dziedzictwa górniczego 
oraz centrów społeczności;

Or. en

Poprawka 470
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w środki zapewniające 
efektywność energetyczną i energię ze 
źródeł odnawialnych, w tym inwestycje we 
wszelkiego rodzaju niskoemisyjne systemy 
ciepłownicze;

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe byłoby wsparcie modernizacji sieci ciepłowniczych z myślą o poprawie efektywności 
energetycznej efektywnych systemów ciepłowniczych, zdefiniowanych w dyrektywie 
2012/27/UE, zgodnie z celami ustanowionymi w krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu.

Poprawka 471
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) przekształcanie istniejących sieci 
gazu ziemnego i ich dostosowywanie do 
przesyłu wodoru;

Or. it

Poprawka 472
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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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) tworzenie i rozwijanie usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym;

Or. en

Poprawka 473
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w dekarbonizację 
transportu;

Or. en

Poprawka 474
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) infrastruktura ekologiczna;

Or. es
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Poprawka 475
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, sprzyjające włączeniu 
społecznemu wysokiej jakości usługi i 
innowacje społeczne;

Or. en

Poprawka 476
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) inwestycje w budowę elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 477
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) inwestycje przyczyniające się do 
ograniczenia emisji we wszystkich 
rodzajach transportu;

Or. en

Poprawka 478
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ge) inwestycje w zrównoważoną 
multimodalną mobilność miejską;

Or. en

Poprawka 479
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników oraz osób poszukujących 
pracy, zatrudnionych lub poprzednio 
zatrudnionych w dziedzinach działalności 
stojących w obliczu poważnych wyzwań 
społeczno-gospodarczych wynikających z 
procesu transformacji, w tym działalność 
zakładów pracy chronionej i zatrudnienie 
wspomagane;

Or. en

Poprawka 480
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
oraz szkolenie pracowników, osób 
poszukujących pracy i byłych 
pracowników uprzednio zatrudnionych w 
dziedzinach działalności borykających się 
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z poważnymi problemami społeczno-
gospodarczymi związanymi z procesem 
transformacji;

Or. fr

Poprawka 481
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, w tym usługi doradztwa i 
wsparcia dla pracowników w trakcie 
zmiany w ramach działalności partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 482
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników, osób poszukujących pracy 
oraz byłych pracowników poprzednio 
zatrudnionych w dziedzinach działalności 
stojących w obliczu poważnych wyzwań 
społeczno-gospodarczych związanych z 
procesem transformacji;

Or. en

Uzasadnienie

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji powinny dotyczyć nie tylko „pracowników”, lecz także 
osób poszukujących pracy poprzednio zatrudnionych w jednym z obszarów najmocniej 
dotkniętych transformacją.
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Poprawka 483
Vlad-Marius Botoş

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników przez kursy podnoszenia 
kwalifikacji z certyfikacją europejską, 
obejmujące moduły zarówno teoretyczne, 
jak i praktyczne;

Or. en

Poprawka 484
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników oraz osób 
samozatrudnionych, a także osób z grup 
szczególnie wrażliwych;

Or. es

Poprawka 485
Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników odpowiednio do potrzeb 
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pracowników; regionalnych rynków pracy;

Or. en

Poprawka 486
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników zgodnie z odpowiednimi 
potrzebami terytorialnymi;

Or. en

Poprawka 487
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników oraz osób poszukujących 
pracy, w tym przekwalifikowanie;

Or. en

Poprawka 488
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników oraz środki edukacyjne;
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Or. en

Poprawka 489
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 490
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 491
Mathilde Androuët

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
oraz szkolenie pracowników;

Or. fr

Poprawka 492
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Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
siły roboczej;

Or. en

Poprawka 493
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) rozwój infrastruktury społecznej 
potrzebnej do wsparcia ponownej 
integracji na rynku pracy przez włączenie 
społeczne, edukację i szkolenie, a także 
programy z zakresu aktywnego starzenia 
się;

Or. en

Poprawka 494
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wsparcie dochodu dla 
bezrobotnych pracowników 
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przechodzących szkolenie;

Or. en

Poprawka 495
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
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) usługi doradztwa i wsparcia dla 
pracowników w trakcie zmiany w ramach 
działalności partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 496
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) należyta ochrona kluczowych 
pracowników w obszarach gospodarki 
dotkniętych kryzysem;

Or. en

Poprawka 497
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
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osób poszukujących pracy; osób poszukujących pracy, w szczególności 
poprzednio zatrudnionych w dziedzinach 
działalności stojących w obliczu 
poważnych wyzwań społeczno-
gospodarczych związanych z procesem 
transformacji, w tym przez geograficzne 
wsparcie mobilności;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec nakładaniu się z zakresem EFS+, należy wyjaśnić, że pomoc dla poszukujących 
pracy jest skierowana do osób zatrudnionych w sektorach dotkniętych transformacją lub 
takich, które utraciły pracę w wyniku likwidacji zakładu w związku z transformacją.

Poprawka 498
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy, uprzednio 
zatrudnionych w dziedzinach działalności 
borykających się z poważnymi 
problemami społeczno-gospodarczymi 
związanymi z procesem transformacji, 
łącznie ze wspieraniem mobilności 
geograficznej;

Or. fr

Poprawka 499
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy i 
możliwości uczenia się przez całe życie dla 
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osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 500
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) doradztwo, usługi wsparcia i 
pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 501
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy;

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla 
osób poszukujących pracy i wsparcie w 
zakresie aktywnego starzenia się;

Or. en

Poprawka 502
Álvaro Amaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) pomoc w poszukiwaniu pracy dla i) pomoc w poszukiwaniu pracy oraz 
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osób poszukujących pracy; wsparcie przedsiębiorstw typu start-up;

Or. pt

Poprawka 503
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, uprzednio 
zatrudnionych w dziedzinach działalności 
borykających się z poważnymi 
problemami społeczno-gospodarczymi 
związanymi z procesem transformacji, w 
tym środki wspomagające i działania 
mające na celu przezwyciężenie 
powiązanych przeszkód, takich jak brak 
mobilności, problemy społeczne i 
medyczno-społeczne; szczególną uwagę 
należy poświęcić kobietom;

Or. fr

Poprawka 504
Nora Mebarek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, w szczególności 
poprzednio zatrudnionych w dziedzinach 
działalności stojących w obliczu 
poważnych wyzwań społeczno-
gospodarczych związanych z procesem 
transformacji, w tym przez bezpośrednie 
wsparcie dochodu;

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę skrajnie trudny kontekst społeczno-gospodarczy po kryzysie związanym z 
COVID-19, w którym wdrażany będzie FST, wsparcie na rzecz włączenia społecznego 
powinno również obejmować bezpośrednie wsparcie dochodu dla osób poszukujących pracy 
w odnośnych regionach.

Poprawka 505
Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j)  aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, w szczególności 
kobiet i słabszych grup;

Or. en

Poprawka 506
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy oraz programy na 
rzecz ponownej integracji w nowych 
segmentach rynku pracy;

Or. en

Poprawka 507
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i osób 
niepełnosprawnych;

Or. it

Poprawka 508
Yana Toom, Viktor Uspaskich

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne włączanie oraz integracja 
społeczno-gospodarcza obywateli i 
społeczności;

Or. en

Poprawka 509
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wszelkie inne szczegółowe 
działania uzgodnione pomiędzy 
właściwymi dla danego terytorium 
organami na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym , państwem 
członkowskim i Komisją Europejską, 
zgodne z lokalnymi lub regionalnymi 
strategiami rozwoju i przyczyniające się 
do transformacji w kierunku gospodarki 
UE neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla do 2050 r.;

Or. en



PE652.417v01-00 124/167 AM\1205768PL.docx

PL

Uzasadnienie

Podnoszenia i zmiany kwalifikacji nie należy ograniczać do pracowników, lecz należy 
rozszerzać te działania o szkolenia dla osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy itp. w 
odniesieniu do miejsc pracy w zielonej gospodarce. Zapewni to większą elastyczności w 
wyborze wspieranego projektu, jeśli porozumienie osiągną organy lokalne i regionalne 
danego terytorium, państwa członkowskie i Komisja Europejska.

Poprawka 510
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wszelkie inne szczegółowe 
działania przyczyniające się do 
osiągnięcia pojedynczego celu 
szczegółowego FST, uwzględnione w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji, uzgodnione między 
państwem członkowskim a właściwymi 
organami danych terytoriów oraz 
zatwierdzone przez Komisję Europejską;

Or. en

Uzasadnienie

W szybko zmieniającym się świecie, ze względu na postęp techniczny należy umożliwić pewną 
elastyczność pod względem zakresu wsparcia z FST. Margines elastyczności będzie w każdym 
razie ograniczony, gdyż konieczne będzie zatwierdzenie go przez Komisję w planach 
transformacji.

Poprawka 511
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) innowacyjne projekty 
infrastrukturalne, prowadzące 
bezpośrednio do regionalnego wzrostu 
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gospodarczego i zwiększające 
dywersyfikację gospodarki w celu 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 512
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) środki z zakresu wsparcia dochodu 
dla osób poszukujących pracy, a także dla 
pracowników na etapach przejściowych 
między pracą, szkoleniem i 
samozatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 513
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) środki i inicjatywy na rzecz 
budowania społeczności, rozwoju 
lokalnego, usług socjalnych i uczestnictwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 514
Stelios Kympouropoulos

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

ja) inwestycje ze strony samorządu 
terytorialnego, przyczyniające się do 
transformacji terytoriów w kierunku 
neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 515
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) inwestycje mające na celu 
uniknięcie i odwrócenie wyludnienia 
regionów i obszarów wiejskich 
dotkniętych transformacją;

Or. en

Poprawka 516
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) włączenie społeczne;

Or. en

Poprawka 517
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

jb) środki z zakresu wsparcia dochodu 
odnoszące się do pracowniczych 
świadczeń emerytalnych, w celu 
utrzymania poziomu zatrudnienia, także 
przez zatrudnianie nowych pracowników 
zastępujących pracowników 
korzystających z takiego wsparcia 
dochodu;

Or. en

Poprawka 518
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) promowanie równouprawnienia 
płci, równości szans oraz uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy i przedsiębiorczości 
kobiet;

Or. en

Poprawka 519
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) pomoc techniczną. k) pomoc techniczną, w tym projekty 
wstępne.

Or. it

Poprawka 520
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Jonás Fernández, 
Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) dowolne innego rodzaju działanie, 
uzgodnione między właściwymi organami 
lokalnymi i regionalnymi danego 
terytorium, państwem członkowskim i 
Komisją Europejską, zgodne ze 
strategiami rozwoju lokalnego i 
przyczyniające się do transformacji w 
kierunku unijnej gospodarki neutralnej 
pod względem emisji dwutlenku węgla do 
2050 r.;

Or. es

Poprawka 521
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wszelkie inne szczegółowe 
działania uzgodnione pomiędzy 
właściwymi dla danego terytorium 
organami na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, państwem członkowskim i 
Komisją Europejską, zgodne z 
regionalnymi strategiami rozwoju i 
przyczyniające się do osiągnięcia przez 
UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 522
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) zintegrowane wsparcie społeczne 
dla dotkniętych pracowników i ich rodzin, 
w celu zapobiegania wstrząsom 
społecznym i innym negatywnym 
konsekwencjom związanym z utratą 
miejsc pracy, a także zapewnienia tym 
osobom pomocy w udanym 
przezwyciężeniu trudności okresu 
przejściowego.

Or. en

Poprawka 523
Katalin Cseh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) działania wspierające zdolność 
regionów do gromadzenia i harmonizacji 
danych z rynku pracy w celu mapowania 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
możliwości znalezienia przez pracowników 
alternatywnego zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 524
Stelios Kympouropoulos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) wykorzystanie istniejących 
aktywów w obszarze energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Or. en

Poprawka 525
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) środki edukacyjne, w tym 
programy na rzecz zapobiegania 
odsiewowi szkolnemu wśród dzieci z 
dotkniętych rodzin, a także inwestycje w 
szkolenie zawodowe i szkolnictwo wyższe, 
w celu przygotowania młodzieży na nową 
sytuację społeczno-gospodarczą 
dotkniętych terytoriów.

Or. en

Poprawka 526
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto inwestycje powinny również 
umożliwiać finansowanie kosztów wiedzy 
eksperckiej i analiz, aby pomóc w 
osiągnięciu celów udanej transformacji w 
przedsiębiorstwach, które już istnieją lub 
mają ugruntowaną pozycję, zgodnie z lit. 
c)–g).

Or. en

Poprawka 527
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
zasadami pomocy państwa określonymi w 
art. 107 i 108 TFUE, inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP, pod warunkiem że:

(i) inwestycje te spełniają kryteria 
określone w [artykułach] rozporządzenia 
(UE) 2020/… [rozporządzenie w sprawie 
systematyki]; 
(ii) przedsiębiorstwa te przedstawiają 
wyznaczone dla całego przedsiębiorstwa 
cele emisyjne i wiążący plan osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2040 r. oraz 
przekazują wszystkie stosowne informacje 
umożliwiające wiarygodne określenie 
spójności ich działań z celem redukcji 
emisji dwutlenku węgla, zgodnie z 
krajowymi harmonogramem wycofywania 
oraz zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego; 
(iii) inwestycje te podlegają badaniu pod 
kątem zrównoważonego rozwoju, które 
służy ocenie, czy nie mają one 
negatywnego wpływu na środowisko, 
klimat lub społeczeństwo. W tym celu 
przedsiębiorstwa zapewniają wiarygodne i 
publicznie dostępne informacje;
(iv) inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. 
h). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
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sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 528
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP mogą być 
wspierane, pod warunkiem że inwestycje 
te zostały zatwierdzone jako część 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 lit. h), 
są zgodne z celami społecznymi 
dotyczącymi tworzenia miejsc pracy, 
równouprawnienia płci i równości 
wynagrodzeń oraz z celami 
środowiskowymi i nie są rezultatem 
przeniesienia produkcji zgodnie z art. 60 
rozporządzenia …/… [nowe RWP]. Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia, 
gdy są niezbędne do wdrożenia 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 529
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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a – akapit 2 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, przyczyniają 
się do przechodzenia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę i nie prowadzą do 
relokacji, zgodnie z wymogiem art. 60 
rozporządzenia nr ../... [rozporządzenie w 
sprawie wspólnych przepisów].

Or. es

Poprawka 530
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h). Takie 
inwestycje kwalifikują się do wsparcia 
tylko wówczas, gdy są niezbędne do 
wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, tworzą lub 
chronią znaczną liczbę godnych miejsc 
pracy oraz nie prowadzą do przeniesienia 
produkcji ani nie są jej rezultatem.



PE652.417v01-00 134/167 AM\1205768PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 531
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Isabel García Muñoz, Rovana 
Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 532
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE, inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 

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

warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) oraz że są 
realizowane w sposób zapewniający pełne 
zrównoważenie środowiskowe i 
zapobiegają negatywnym konsekwencjom 
w zakresie zatrudnienia. Takie inwestycje 
kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, 
gdy są niezbędne do wdrożenia 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 533
Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 534
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 535
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 536
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decydując o wsparciu działań, należy 
zawsze brać pod uwagę następujące 
kryteria:

– wkład działań w tworzenie nowych 
miejsc pracy,
– wkład w ograniczenie emisji CO2,
– wkład w bezpieczeństwo dostaw (np. czy 
są potrzebne do zastąpienia 
wycofywanych zdolności wytwórczych 
energii elektrycznej),
– wkład w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, jakość powietrza, 
renaturalizację terenów oraz podnoszenie 
i zmianę kwalifikacji pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Amendment linked to the amendments suggested to Article 4(2). Supported activities under 
Article 4 of the draft JTF regulation must bring added value in comparison to the business-
as-usual scenario. Beyond addressing the social impact on transitioning communities, it must 
support projects that offer economic opportunities. Crucially, it should finance re-skilling 
programmes for coal miners, as well as investment in renewables, the circular economy, 
environmental remediation, smart electricity solutions and enabling technologies and 
infrastructure. This would help address the economic and social impacts of the transition by 
creating job opportunities within the power sector. The current structure of the proposal does 
not seem to focus enough on the energy aspects of the transition. The mechanism should be as 
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such that if, for instance, a coal power plant is closed down, the energy activity is still kept in 
the region. This applies above all in regions where a risk for the security of supply is 
identified, which could jeopardise their economic transformation. Moreover, the wording on 
the possibility for projects put forward by enterprises bigger than SMEs to be considered 
under the JTF does not provide clear signals for the right investments to be made in the 
needed areas. Large enterprises are the biggest employers in transforming sectors of the 
economy and all companies should have the possibility to contribute to the just transition.

Poprawka 537
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasobów z FST nie można używać w celu 
rekompensowania przedsiębiorstwom 
zysków utraconych ze względu na 
zaprzestanie prowadzonej przez nie 
działalności ani w celu zwrócenia kosztów 
poniesionych przez przedsiębiorstwo z 
tytułu ciążących na nim zobowiązań.

Or. en

Poprawka 538
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 539
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 540
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 

skreśla się
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dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie środków z FST ma na celu przyspieszenie restrukturyzacji rodzajów 
działalności zależnych od paliw kopalnych w sposób zapewniający ich pełne zrównoważenie 
środowiskowe, zgodnie z celem przewidującym przejście do w pełni opartej na odnawialnych 
źródłach energii, w wysokim stopniu zasobooszczędnej i energooszczędnej, neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 r. Technologie ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji mogą być 
natomiast finansowane z szeregu innych funduszy unijnych, dysponujących większymi 
zasobami, takich jak: fundusz innowacyjny, InvestEU, fundusz modernizacyjny itp.

Poprawka 541
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji oraz nie 
zwiększają ani nie utrzymują zależności 
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od paliw kopalnych, a także nie prowadzą 
do wykorzystania biomasy sprzecznego z 
zasadami zrównoważonego rozwoju bądź 
jakiegokolwiek wykorzystania roślin 
spożywczych do celów produkcji energii. 
Wszystkie takie inwestycje mają charakter 
dodatkowy, a w pierwszej kolejności dąży 
się do wykorzystania innych źródeł 
inwestycji.

Or. en

Poprawka 542
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

FST może również wspierać inwestycje w 
celu osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, pod warunkiem że 
inwestycje te zostały zatwierdzone jako 
część terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji w oparciu o informacje 
wymagane na podstawie art. 7 ust. 2 ppkt 
(i). Takie inwestycje kwalifikują się do 
wsparcia tylko wówczas, gdy są niezbędne 
do wdrożenia terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji, w przypadku 
gdy przyczyniają się do transformacji w 
kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej przez gospodarkę do 2050 r. 
oraz gdy nie prowadzą do przeniesienia 
produkcji, zgodnie z wymogami art. [60] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 543
Erik Bergkvist
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 544
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, o których mowa w lit. a)–gb) 
kwalifikują się do wsparcia tylko w 
przypadku gdy zostaną uznane za 
zrównoważone środowiskowo zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia .../... [rozporządzenie 
w sprawie systematyki].

Or. en

Poprawka 545
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 546
Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 547
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana 
González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych bądź wszelkiego rodzaju 
inwestycji w elektrownie jądrowe, a także 
gospodarowania odpadami jądrowymi lub 
ich składowania;

Or. en
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Poprawka 548
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, budowy ani 
przedłużenia okresu eksploatacji 
elektrowni jądrowych, gospodarowania 
odpadami jądrowymi lub ich składowania 
bądź wszelkiego rodzaju inwestycji w 
elektrownie jądrowe;

Or. en

Poprawka 549
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, budowy ani 
przedłużenia okresu eksploatacji 
elektrowni jądrowych;

Or. en

Poprawka 550
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) budowy elektrowni jądrowych;

Or. fr
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Poprawka 551
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycji służących ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych w ramach 
działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1a;
_________________
1a 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 552
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) inwestycji produkcyjnych w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, które 
wiążą się z przeniesieniem miejsc pracy, 
kapitału i procesów produkcyjnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
drugiego;

Or. en
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Poprawka 553
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. es

Uzasadnienie

Kryzys sanitarny związany z koronawirusem jest wstrząsem dla przedsiębiorstw, które 
wcześniej nie były w trudnej sytuacji. Należy wziąć pod uwagę szczególny charakter tej 
sytuacji i nie karać przedsiębiorstw, które przed kryzysem COVID-19 były stabilne.

Poprawka 554
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. it

Poprawka 555
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 556
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 557
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie ze wsparcia przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji może mieć wpływ 
na wiele spośród byłych obszarów górniczych, gdzie nie byłoby żadnych przedsiębiorstw 
ubiegających się o wsparcie z FST. Wynika to z faktu, że w wielu regionach gospodarka 
lokalna powiązana jest z kopalnią lub elektrownią bądź z energochłonnymi zakładami 
przemysłowymi. Ich likwidacja postawiłaby w trudnej sytuacji także inne powiązane z nimi 
lokalne przedsiębiorstwa. Tymczasem wiele z tych przedsiębiorstw, jeśli uzyska wsparcie z 
zasobów FST, może przejść proces dywersyfikacji i modernizacji.

Poprawka 558
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen

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

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 559
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 560
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 561
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416 , z wyjątkiem tych, które 
wdrażają zrównoważone inwestycje, nowe 
technologie lub nowe obiekty 
infrastruktury mogące pomóc w 
ograniczeniu emisji i zwiększeniu 
efektywności energetycznej lub 
wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych;

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

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

Poprawka 562
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, 
Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, z wyjątkiem przypadków, w 
których trudności wynikają z kryzysu 
związanego z COVID-19 lub z procesu 
transformacji energetycznej;

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

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

Or. en

Poprawka 563
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, z wyjątkiem przedsiębiorstw 
działających z poszanowaniem celów 
neutralności klimatycznej, znajdujących 
się w trudnej sytuacji z uwagi na kryzys 
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sanitarny;

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

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

Or. fr

Poprawka 564
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, chyba że dopuszczają to 
właściwe unijne zasady pomocy państwa;

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

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

Or. en

Poprawka 565
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as a reduction of CO2 emissions.

Poprawka 566
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem:
(i) inwestycji w zastępowanie istniejących 
instalacji grzewczych gazowymi 
instalacjami grzewczymi;
(ii) inwestycji w transport i dystrybucję 
gazu ziemnego zastępującego węgiel; oraz
(iii) inwestycji w samochody ekologiczne 
zgodne z definicją zawartą w dyrektywie 
2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady1a;
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 
15.5.2009, s. 5).

Or. en
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Poprawka 567
Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania, 
transportu, przesyłu lub spalania paliw 
kopalnych, w tym nowych kopalni lub 
elektrowni wykorzystujących paliwa 
kopalne, zastępujących przestarzałe 
zakłady, z wyjątkiem systemów 
ciepłowniczych w regionach górniczych 
znajdujących się na etapie transformacji;

Or. en

Poprawka 568
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania, 
transportu, przesyłu lub spalania paliw 
kopalnych, w tym nowych kopalni lub 
elektrowni wykorzystujących paliwa 
kopalne, zastępujących przestarzałe 
zakłady;

Or. en

Poprawka 569
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d



AM\1205768PL.docx 155/167 PE652.417v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 570
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, nie 
wyłączając przedsiębiorstw działających w 
sektorach o niskim poziomie emisji CO2 w 
porównaniu z wskaźnikiem referencyjnym 
EU ETS;

Or. en

Uzasadnienie

We would welcome this addition in Article 5 that would clarify the inclusions in the scope of 
support, so as not to exclude companies that carry out activities in the broadly understood 
sector of the processing of products derived from fossil fuels. For instance, if a company 
dealing with propane processing, which has low CO2 emissions in its production technology, 
would like to implement an investment, e.g. in renewable energy sources: due to the wording 
of the proposed regulation, the operation in this sector could be excluded, which would not be 
conducive to low-emission transformation. Therefore, we would like to propose modifying this 
provision or clarifying it to the effect that companies operating in this sector that are 
characterised by low CO2 emissions (low GHG index) are not excluded from the scope of 
support.

Poprawka 571
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
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González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, które nie 
prowadzą do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych netto;

Or. es

Poprawka 572
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem 
inwestycji określonych w art. 4 ust. 2 lit. 
da):

Or. en

Poprawka 573
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie wydobycia, 
produkcji, przetwarzania, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw kopalnych, 
a także otwierania nowych kopalń;
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Or. es

Poprawka 574
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 575
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 576
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 

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

Or. en

Poprawka 577
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 578
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 579
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przetwarzania, dystrybucji, transportu, 
składowania lub spalania paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 580
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania biopaliw, których nie uważa 
się za „zaawansowane biopaliwa” zgodnie 
z dyrektywą w sprawie odnawialnych 
źródeł energii (UE) 2018/2001;

Or. en

Poprawka 581
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przetwarzania, dystrybucji, 
składowania lub spalania paliw 
kopalnych, z wyjątkiem działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 lit. ga)–ge);

Or. en

Uzasadnienie

We suggest to extend the scope of JTF support by the inclusion of investments in natural gas 
infrastructure. Without these investments, many Member States and EU regions will not be 
able to make progress in the transformation process (for example, Poland's gasification rate 
is only 58%, and the country does not use nuclear energy like many other Member States do). 
Moreover, we would like to point that the construction of the article makes it impossible  to 
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invest in the development of new technologies related to carbon, for instance hydrogen. It is 
profitable to further develop technologies and solutions in the area of carbon chemistry which 
would be in line with circular economy provisions as well as reduction of CO2 emissions.

Poprawka 582
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji przedłużających lub 
utrzymujących zależność od paliw 
kopalnych;

Or. fr

Poprawka 583
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycji w produkcję energii 
opartą na biomasie, np. na granulacie 
drzewnym;

Or. en

Poprawka 584
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na 
których istnieją co najmniej dwie sieci 

skreśla się



AM\1205768PL.docx 161/167 PE652.417v01-00

PL

szerokopasmowe o równoważnej 
kategorii.

Or. es

Poprawka 585
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. sl

Poprawka 586
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową na obszarach, na których 
istnieją co najmniej dwie sieci 
szerokopasmowe o równoważnej kategorii. 
To wyłączenie nie ma zastosowania do 
regionów wyspiarskich, oddalonych i 
słabo zaludnionych, gdzie wymagana jest 
osobna ultraszybka infrastruktura 
doprowadzona do poszczególnych 
gospodarstw domowych.

Or. en

Poprawka 587
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Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na spójność z proponowaną poprawką do art. 4 ust. 2 (lit. a), b), c) i e)), 
proponuje się wyłączenie z zakresu wsparcia działań na rzecz ożywienia gospodarczego, aby 
ukierunkować zasoby FST na kwestie społeczne i środowiskowe związane z transformacją. 
Działania na rzecz ożywienia gospodarczego wymagają wsparcia finansowego większego niż 
przewidywany budżet FST i mogą je uzyskać z innych instrumentów finansowych UE (EIM, 
EFRR, InvestEU itp.).

Poprawka 588
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 589
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Rovana Plumb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie udziela się wsparcia na działania 
prowadzone w regionach NUTS 2, w 
których w czasie trwania programu 
zaplanowane jest otwarcie nowej kopalni 
węgla kamiennego, węgla brunatnego lub 
łupku bitumicznego bądź zakładu 
wydobycia torfu czy też ponowne otwarcie 
tymczasowo wycofanej z eksploatacji 
kopalni węgla kamiennego, węgla 
brunatnego lub łupku bitumicznego bądź 
zakładu wydobycia torfu.

Or. en

Poprawka 590
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz, 
Javi López, Clara Aguilera, César Luena, Ibán García Del Blanco, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji produkcyjnych 
dokonywanych przez przedsiębiorstwa 
inne niż MŚP wiążących się z 
przenoszeniem miejsc pracy, kapitału i 
procesów produkcyjnych do innego 
państwa członkowskiego.

Or. es

Uzasadnienie

FST nie powinien prowadzić do relokacji działalności gospodarczej.

Poprawka 591
Erik Bergkvist

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w projekty, w których 
nie przestrzega się norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy w odniesieniu do 
pracowników;

Or. en

Poprawka 592
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych, z 
wyjątkiem odzysku energii.
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Or. en

Poprawka 593
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Or. en

Poprawka 594
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

Or. en

Poprawka 595
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Ibán García Del 
Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Lina 
Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie udziela się wsparcia dla operacji w 
regionie NUTS 2, w którym w okresie 
obowiązywania programu i na podstawie 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji przewiduje się otwarcie 
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nowej kopalni węgla kamiennego lub 
brunatnego lub łupków bitumicznych 
bądź nowego eksploatowanego torfowiska 
lub ponowne otwarcie kopalni węgla 
kamiennego lub brunatnego lub łupków 
bitumicznych bądź eksploatowanego 
torfowiska po czasowym wyłączeniu z 
eksploatacji.

Or. es

Poprawka 596
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu trzech miesięcy od rozszerzenia 
zakresu rozporządzenia (UE) 2020/... 
[rozporządzenie w sprawie systematyki] na 
działania, które wyrządzają poważne 
szkody zrównoważeniu środowiskowemu, 
Komisja proponuje rewizję niniejszego 
artykułu w celu zapewnienia, aby z FST 
nie wspierano żadnego działania 
wyrządzającego takie szkody.

Or. en

Poprawka 597
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) żadnych działań wiążących się z 
nowym wydobyciem paliw kopalnych lub 
torfu, w tym ponownego otwarcia 
tymczasowo wycofanego z eksploatacji 
obiektu wydobywczego;
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Or. en

Uzasadnienie

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nie powinien wspierać inwestycji w żaden 
etap cyklu życia paliw kopalnych.

Poprawka 598
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) inwestycji w projekty, w których 
nie przestrzega się norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy w odniesieniu do 
pracowników;

Or. en


