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Poprawka 599
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego priorytetu w ramach 
programu wspieranego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+) lub Funduszu 
Spójności, lub co najmniej jednego 
programu szczegółowego, jeśli obiektywne 
okoliczności uzasadniają takie działanie. 
Zasoby FST są programowane zgodnie z 
art. 6 rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
oraz w sposób zapewniający bezpośrednie 
zaangażowanie organów terytoriów na 
poziomie NUTS 2 lub NUTS 3, na które 
zasoby te są ukierunkowane, poprzez 
przydział zasobów za pomocą programów 
regionalnych, jeśli takie programy zostały 
wdrożone, lub z wykorzystaniem 
zintegrowanych narzędzi terytorialnych 
zgodnie z art. 22–28 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Or. en

Poprawka 600
Tonino Picula

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

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

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu. Zasoby 
FST są programowane zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz w 
sposób zapewniający bezpośrednie 
zaangażowanie organów terytoriów na 
poziomie NUTS 2 lub NUTS 3, na które 
zasoby te są ukierunkowane, poprzez 
przydział zasobów za pomocą programów 
regionalnych, jeśli takie programy zostały 
wdrożone, lub z wykorzystaniem 
zintegrowanych narzędzi terytorialnych 
zgodnie z art. 22–28 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Or. en

Poprawka 601
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST są programowane dla 
kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu, z 
wyjątkiem zmian dotyczących filarów 2 
lub 3 mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji. Zaprogramowane środki 
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priorytetu w ramach programu. przybierają formę co najmniej jednego 
programu szczegółowego albo co najmniej 
jednego priorytetu w ramach programu.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można wykluczyć, że plan może podlegać zmianom podczas wdrażania, w szczególności w 
odniesieniu do filarów 2 i 3 mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Poprawka 602
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 603
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

kategorii regionów, w których znajdują się 
dane terytoria, na podstawie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
ustanowionych zgodnie z art. 7 i 
zatwierdzonych przez Komisję jako część 
programu lub zmiany programu. 
Zaprogramowane środki przybierają formę 
co najmniej jednego programu 
szczegółowego albo co najmniej jednego 
priorytetu w ramach programu objętego 
rozporządzeniem (UE) …/… [nowe 
RWP].

Or. it

Poprawka 604
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 605
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

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

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

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

Or. en

Poprawka 606
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program lub jego 
wszelkie zmiany, pod warunkiem że:

– wybór terytoriów najbardziej 
dotkniętych procesem transformacji 
przedstawiony w odpowiednim 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji został należycie 
uzasadniony; oraz
– terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu; oraz



PE652.418v01-00 8/169 AM\1205769PL.docx

PL

– dane państwo członkowskie włączyło do 
swojego krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu cele lub wizje dotyczące 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. lub wcześniej.

Or. en

Poprawka 607
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji ustanawia 
prawnie wiążący termin wycofania i jest 
zgodny z zobowiązaniem Unii i państw 
członkowskich do ograniczenia wzrostu 
globalnej temperatury do 1,5°C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej, celem neutralności 
klimatycznej Unii zdefiniowanym w 
rozporządzeniu (UE) 2020/… 
[Europejskie prawo o klimacie] oraz 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu.

Or. en

Poprawka 608
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
celami porozumienia paryskiego i celem 
UE w zakresie neutralności klimatycznej 
do 2040 r., krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 609
Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz z poziomami odniesienia na 
potrzeby osiągnięcia celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu, o których 
mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, i celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r., łącznie z 
harmonogramem stopniowego 
wycofywania działalności opartej na 
paliwach kopalnych.
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Or. en

Uzasadnienie

Do czasu przeglądu śródokresowego krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu nie 
należy pozwolić, aby terytorialne plany sprawiedliwej transformacji czerpały nieoczekiwane 
zyski wynikające z opierania się na krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, które 
nie są zgodne z celami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej ustanowionymi 
przez Unię. Stopniowe wycofywanie działalności opartej na paliwach kopalnych lub 
przewidywany stopień dekarbonizacji należy opisać w wystarczająco dokładny sposób, aby 
zapewnić monitorowanie oraz spójność między celami i rezultatami interwencji.

Poprawka 610
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu oraz z etapami umożliwiającymi 
osiągnięcie unijnych celów w dziedzinie 
klimatu w 2030 r. i neutralności 
klimatycznej do 2050 r., w tym z 
harmonogramem stopniowego 
wycofywania się z tych rodzajów 
działalności, które są zależne od energii z 
paliw kopalnych.

Or. fr

Poprawka 611
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 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program lub zmianę 
programu tylko wówczas, gdy wybór 
terytoriów najbardziej dotkniętych 
procesem transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem w dziedzinie energii i 
klimatu oraz z wszelkimi zaleceniami 
Komisji zgodnie z rozdziałem 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu, a także 
długoterminowymi strategiami państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wskazanie, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji musi być zgodny z 
krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu oraz ich powiązaną długoterminową 
strategią, biorąc pod uwagę, że omawiamy scenariusz na rok 2040. Zgodność powinna 
wynikać nie tylko z najnowszej wersji planu, ale także z zaleceń Komisji dotyczących tych 
planów, jeśli nie były one wystarczająco ambitne, aby osiągnąć zamierzone cele, zgodnie z 
iteracyjną procedurą zdefiniowaną w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią 
energetyczną.

Poprawka 612
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 

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

sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, a także z istniejącymi 
odpowiednimi strategiami regionalnymi i 
lokalnymi.

Or. en

Poprawka 613
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji przedstawiony w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji został 
należycie uzasadniony, a terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji jest zgodny z 
krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu, celem neutralności klimatycznej 
do 2050 r., celami pośrednimi do 2030 r. 
oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 614
Franc Bogovič

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

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

Komisja zatwierdza program wówczas, 
gdy terytoria najbardziej dotknięte 
procesem transformacji są wskazane w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji, a plan ten jest 
zgodny z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii i 
klimatu. Jeśli Komisja odrzuca program z 
jakiegokolwiek powodu, musi zawsze 
należycie uzasadniać i wyjaśniać swoją 
decyzję.

Or. sl

Uzasadnienie

Powtórzone uzasadnienie i potwierdzenie dokumentacji stanowi tylko dodatkowe obciążenie 
administracyjne, które przedłuży realizację procedur, utrudni uzyskiwanie funduszy oraz 
ograniczy oddziaływanie środków.

Poprawka 615
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 616
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Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zatwierdza program tylko 
wówczas, gdy wybór terytoriów 
najbardziej dotkniętych procesem 
transformacji jest zgodny z krajowym 
planem państwa członkowskiego w 
dziedzinie energii i klimatu.

Or. fr

Poprawka 617
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Z jednej strony państwo członkowskie jest zobowiązane do przesłania KE ostatecznej wersji 
krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do końca 2019 r., jednak z drugiej strony 
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wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie FST został opublikowany w styczniu. Zmiany w 
ostatecznej wersji krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu będą powodować 
opóźnienia we wdrażaniu programów wspieranych ze środków finansowych FST.

Poprawka 618
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
nie posiadają długoterminowej strategii 
ustanawiającej cel neutralności 
klimatycznej do 2040 r., należy zwolnić 
tylko 50 % ich krajowych przydziałów, 
natomiast pozostałe 50 % należy 
udostępnić po przyjęciu przez nie tego 
celu.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie jasnego harmonogramu stanowi konieczny warunek wstępny dla planowania i 
zapewniania sprawiedliwej transformacji. Bez wyraźnego zobowiązania do neutralności 
klimatycznej, zgodnie z celami porozumienia paryskiego, istnieje jednak wysokie ryzyko, że 
nadal podejmowane będą starania o wzmocnienie status quo lub opóźnienie transformacji – 
w sprzeczności z interesami zapewniania sprawiedliwej transformacji i dywersyfikacji 
gospodarczej.

Poprawka 619
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
nie posiadają długoterminowej strategii 
ustanawiającej cel neutralności 
klimatycznej do 2050 r., należy zwolnić 
tylko 50 % ich krajowych przydziałów, 
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natomiast pozostałe 50 % należy 
udostępnić po przyjęciu przez nie tego 
celu.

Or. en

Poprawka 620
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 621
Niklas Nienaß

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wsparcia mogą kwalifikować się 
jedynie operacje na określonym 
terytorium.

Or. en

Poprawka 622
Erik Bergkvist

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

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki dobrowolnie przesunięte 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Łączna wysokość środków z 
EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu 
FST nie powinna przekraczać 60 % kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu. 
Przesunięcia powinny mieć miejsce bez 
uszczerbku dla zapewniania 
wystarczającego finansowania priorytetów 
w ramach EFRR i EFS+. W żadnym 
przypadku środki przesuwane z EFRR 
albo z EFS+ nie mogą przekroczyć 20 % 
odpowiednich środków z EFRR i EFS+ 
przydzielonych danemu państwu 
członkowskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten usuwa obowiązkowy charakter wkładów z EFRR i EFS+. Umożliwia państwu 
członkowskiemu, na zasadzie dobrowolnej, wykorzystanie części krajowej puli środków 
finansowych z EFRR i EFS+ jako wkładu w FST, w wysokości do 60 % kwoty wsparcia z 
FST. Jeśli wszystkie państwa członkowskie miałyby w pełni skorzystać z tego przepisu i w 
przypadku ogólnego przydziału na FST w wysokości 18,75 mld, niniejsze rozporządzenie 
umożliwiłoby uruchomienie 30 mld. Odpowiada to wnioskowi KE, zgodnie z którym państwa 
członkowskie mogą przesunąć kwotę przekraczającą 1,5-krotność kwoty wsparcia z FST, ale 
nieprzekraczającą trzykrotności tej kwoty. Jeśli wszystkie państwa członkowskie miałyby w 
pełni skorzystać z tego przepisu i w przypadku ogólnego przydziału na FST w wysokości 7,5 
mld, niniejsze rozporządzenie umożliwiłoby uruchomienie 30 mld. Poprawkę tę należy czytać 
w powiązaniu z poprawkami do art. 3 ust. 2 i art. 6 ust. 2.

Poprawka 623
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 624
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 625
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

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

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 626
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. it

Poprawka 627
Franc Bogovič

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

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim.

Or. sl

Uzasadnienie

Wymagana jest większa elastyczność w odniesieniu do pozyskiwania zasobów FST. Ułatwi to 
dostosowanie się do potrzeb i potencjału oraz poprawi zdolności absorpcyjne wcześniej 
określonych regionów o intensywnych emisjach dwutlenku węgla.

Poprawka 628
Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 629
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 630
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE652.418v01-00 22/169 AM\1205769PL.docx

PL

wsparcia z FST na cele tego priorytetu, ale 
nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

wsparcia z FST na cele tego priorytetu, ale 
nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty. Środki przesuwane z EFRR i 
EFS+ zachowują swoje pierwotne cele.

Or. en

Poprawka 631
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 632
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 633
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować 
o uzupełnieniu ich swoimi środkami z 
EFRR i EFS+. W takich przypadkach 
środki te należy ująć w poziomach 
koncentracji tematycznej EFRR i EFS+.

Or. en

Poprawka 634
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim. 
Można je uzupełniać na zasadzie 
dobrowolnej środkami przesuniętymi 
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Łączna wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 1,5-krotności kwoty 
wsparcia z FST na cele tego priorytetu, ale 
nie może przekroczyć trzykrotności tej 
kwoty.

zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Łączna wysokość środków z 
EFRR i EFS+ przesuwanych do priorytetu 
FST powinna być równa co najmniej 
kwocie wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
trzykrotności tej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przesunięcia z najbiedniejszych regionów korzystających z polityki spójności 
do regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w nieuzasadniony sposób 
zmniejszają budżet polityki spójności. Przesunięcia powinny mieć charakter opcjonalny, a ich 
kwota powinna być ograniczona do wysokości przydziałów z FST.

Poprawka 635
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST mogą 
obejmować zasoby FST, na które składają 
się całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST, w 
stosownych przypadkach, powinna być 
równa kwocie wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu. Udział EFS+ w łącznych 
przesuniętych środkach nie może 
przekroczyć 20 %.

Or. en

Poprawka 636
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret



AM\1205769PL.docx 25/169 PE652.418v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 637
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki przesunięte zgodnie z art. [21a] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Łączna 
wysokość środków z EFRR i EFS+ 
przesuwanych do priorytetu FST powinna 
być równa co najmniej 0,8-krotności 
kwoty wsparcia z FST na cele tego 
priorytetu, ale nie może przekroczyć 
dwukrotności tej kwoty.

Or. en

Poprawka 638
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
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Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica 
Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Priorytet lub priorytety FST 
obejmują zasoby FST, na które składają się 
całość lub część środków FST 
przydzielonych państwom członkowskim 
oraz środki, które na podstawie decyzji 
państw członkowskich są przesuwane 
zgodnie z art. [21a] rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Kwota środków z EFRR i 
EFS+, które mają być przesuwane do 
priorytetu FST, nie powinna przekraczać 
1,5-krotności kwoty wsparcia z FST na 
cele tego priorytetu.

Or. en

Poprawka 639
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 640
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 641
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego 
artykułu, całość lub część środków 
przesuwanych z EFRR i EFS+ do 
priorytetu FST można także programować 
dla regionów lub terytoriów innych niż 
uznane za terytoria najbardziej dotknięte, 
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pod warunkiem że wspierane działania są:
– bezpośrednio związane z celem 
szczegółowym FST określonym w art. 2 i 
przyczyniają się do wdrożenia 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych zgodnie z 
art. 7, oraz
– wymienione w art. 4 ust. 2, oraz
– bezpośrednio związane z działaniami, z 
których korzystają terytoria uznane za 
najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami.

Or. en

Poprawka 642
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien opierać się na 
takiej samej zasadzie intensywności 
pomocy jak zasada przyjęta w ramach 
pakietu transformacji energetycznej 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Kwalifikujące się projekty finansowane w 
ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, przyczyniające się do 
osiągnięcia celu szczegółowego 
określonego w art. 2, mogą korzystać z 
maksymalnie 75 % odpowiednich kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada intensywności pomocy przyjęta w ramach pakietu transformacji energetycznej 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego powinna być stosowana w odniesieniu do FST w celu 
zachowania spójności i zwiększenia skuteczności funduszu. Powinno to zapewniać 
maksymalny poziom pomocy odpowiadający maksymalnemu poziomowi finansowania 
wynoszącemu 75 %. Zasady intensywności pomocy w ramach polityki spójności znacznie 
różnią się w poszczególnych regionach jednego państwa członkowskiego oraz mogą 
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sprawiać, że metodyka będzie bardziej podatna na niezamierzone negatywne konsekwencje.

Poprawka 643
Raffaele Fitto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zasoby państw członkowskich 
przeznaczone na współfinansowanie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji są wyłączone z obliczeń 
deficytu w kontekście paktu stabilności i 
wzrostu.

Or. en

Poprawka 644
Krzysztof Hetman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwalifikujące się projekty 
finansowane w ramach Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
szczegółowego określonego w art. 2, mogą 
korzystać z maksymalnie 80 % 
odpowiednich kosztów.

Or. en

Poprawka 645
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1



PE652.418v01-00 30/169 AM\1205769PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie ze wszystkimi 
właściwymi organami oraz partnerami 
społecznymi, w szczególności na szczeblu 
lokalnym i regionalnym danych 
terytoriów, zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP], co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Aby wyznaczyć docelowe 
obszary i zdecydować o podziale zasobów 
finansowych między nimi, należy stosować 
obiektywne i przejrzyste kryteria. Plany 
sprawiedliwej transformacji zapewniają 
spójność z odpowiednimi dokumentami 
strategicznymi, w szczególności 
strategiami inteligentnej specjalizacji 
(S3), najlepiej definiującymi ramy dla 
priorytetów i procesów wdrażania, 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, Europejskim filarem praw 
socjalnych oraz istniejącymi strategiami 
regionalnymi i lokalnymi. 

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

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

Or. en

Poprawka 646
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem (UE) 2016/2066 z dnia 
21 listopada 2016 r. zmieniającym 
załączniki do rozporządzenia (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych17. Terytoria te 
powinny stanowić obszary najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
gospodarczymi i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
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cieplarnianych.

Obszary inwestycji i priorytety określone 
przez Komisję w załączniku D do 
sprawozdań krajowych za rok 2020 
powinny mieć charakter orientacyjny i nie 
powinny ograniczać państw 
członkowskich w proponowaniu obszarów 
wsparcia FST.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby prawidłowo zidentyfikować terytoria odpowiadające poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów statystycznych, konieczne jest korzystanie z najnowszych 
danych ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 
zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS).

Poprawka 647
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, w tym 
gminami, a także partnerami społecznymi, 
oraz w odpowiednich przypadkach z 
nadzorującym ministerstwem centralnym 
lub innym właściwym organem, co 
najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
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(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Mogą one obejmować 
większy obszar niż bezpośrednio 
powiązany z modernizacją zakładu lub 
procesu przemysłowego, pod warunkiem 
że ich powiązanie zostało wyraźnie 
wskazane w samym planie.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie ostatniej części niniejszej poprawki opiera się na potrzebie uwzględnienia 
możliwego niedopasowania lokalizacyjnego wynikającego z terytorialnych skutków 
ubocznych.

Poprawka 648
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji oraz regiony 
najbardziej oddalone, o których mowa w 
art. 349 TFUE, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. W celu realizacji swoich 
terytorialnych planów transformacji każdy 
z regionów najbardziej oddalonych 
korzysta – na podstawie art. 349 TFUE – z 
dodatkowej puli środków w wysokości 30 
mln EUR.

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

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

Or. fr
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Poprawka 649
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów 
zdefiniowanymi zgodnie z zasadą 
partnerstwa zawartą w art. 6 
rozporządzenia UE .../… [nowe RWP], co 
najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych, potrzeb w 
zakresie przekształcenia procesów 
produkcyjnych zakładów przemysłowych o 
najwyższej intensywności emisji gazów 
cieplarnianych oraz przejścia na 
alternatywne gałęzie przemysłu w 
sektorach, na których produkty wpływ 
wywiera transformacja w kierunku 
neutralności klimatycznej UE.

_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

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

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

Or. en

Poprawka 650
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wytyczne inwestycyjne zaproponowane 
przez Komisję w załączniku D do 
sprawozdań krajowych za rok 2020 nie 
powinny ograniczać państw 
członkowskich w sugerowaniu obszarów i 
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regionów wsparcia FST.
_________________ _________________
17 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

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

Or. en

Uzasadnienie

Określenie regionów, które powinny otrzymać wsparcie z FST, powinno stanowić 
kompetencję państw członkowskich. Państwa członkowskie znacznie lepiej rozumieją realia 
panujące w ich regionach.

Poprawka 651
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, a także 
podmiotami lokalnymi, co najmniej jeden 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/2014 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 



PE652.418v01-00 38/169 AM\1205769PL.docx

PL

szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji musi być 
dostosowany do celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r. i celów pośrednich 
do 2030 r. oraz musi obejmować 
konkretny plan wycofywania węgla 
kamiennego i innej działalności 
charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych.

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

Or. en

Poprawka 652
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji oraz jej 
następstw w odniesieniu do spójności 
terytorialnej, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych. Ponadto plany terytorialne 
muszą uwzględniać stopę bezrobocia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji, a także inne wyzwania 
demograficzne, takie jak problem 
wyludniania się.

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

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

Or. es

Poprawka 653
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 654
Maria Spyraki

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 655
Mathilde Androuët
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomom 1, 2 lub 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 1”, „regiony na poziomie NUTS 
2”, „regiony na poziomie NUTS 3”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 868/201417 albo części 
tych regionów, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku II. Terytoria te 
powinny stanowić obszary najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
gospodarczymi i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. fr

Poprawka 656
Nora Mebarek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en



PE652.418v01-00 44/169 AM\1205769PL.docx

PL

Uzasadnienie

Aby wsparcie z FST było sprawiedliwe i przejrzyste, należy zaangażować regionalne, lokalne 
i miejskie organy publiczne, związki zawodowe, pracodawców, organizacje pozarządowe i 
inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego propagujące kwestie takie jak włączenie 
społeczne, równość płci i niedyskryminacja we wszystkie etapy planowania, wdrażania i 
monitorowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Oprócz tego 
ukierunkowanie celu społecznego FST należy także oceniać w wymiarze dekarbonizacji 
zatrudnienia, a nie wyłącznie w wymiarze utraty miejsc pracy.

Poprawka 657
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr

Poprawka 658
Hannes Heide

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 659
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organy państw członkowskich 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
partnerami danych terytoriów zgodnie z 
art. 6 rozporządzenia UE [nowe RWP], co 
najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych („regiony na 
poziomie NUTS 3”) ustanowionej 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) 2016/206617 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi, 
społecznymi i środowiskowymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
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cieplarnianych. przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 660
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

Or. pt

Poprawka 661
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 662
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przekształcenia procesów produkcyjnych 
zakładów przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 663
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 664
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, w ścisłej współpracy z 
właściwymi organami danych terytoriów, 
co najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 2 lub 3 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2” lub 
„regiony na poziomie NUTS 3”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmienionym rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 868/201417 albo części 
tych regionów, zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku II. Terytoria te 
powinny stanowić obszary najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
gospodarczymi i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem spodziewanej utraty miejsc 
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potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 665
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\1205769PL.docx 53/169 PE652.418v01-00

PL

wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. sl

Poprawka 666
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

negatywnymi skutkami pod względem 
zatrudnienia oraz skutkami 
gospodarczymi i społecznymi 
transformacji, w szczególności pod 
względem utraty miejsc pracy w sektorach 
produkcji i wykorzystania paliw kopalnych 
oraz potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. es

Poprawka 667
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 3 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 3”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 

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

negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 668
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
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społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a) takie plany powinny zawierać opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, w tym 
harmonogram głównych etapów transformacji, które powinny być zgodne z najnowszą wersją 
krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Należy zauważyć, że przygotowanie 
krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu stanowi kompetencję administracji 
centralnej. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że rząd krajowy kieruje opracowywaniem 
krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz sprawuje nadzór nad regionalnymi 
wyzwaniami związanymi z transformacją, może wykorzystać tę wiedzę w zarządzaniu planami 
sprawiedliwej transformacji. Biorąc pod uwagę krótki czas między początkiem procesu a 
wdrażaniem niniejszego rozporządzenia oraz dwuletnie cykle krajowych planów w dziedzinie 
energii i klimatu, najwydajniejszym (także pod względem terminowości) i spójnym podejściem 
może być pozostawienie koordynacji tych procesów o nakładających się zakresach rządowi na 
szczeblu centralnym.

Poprawka 669
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 

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

jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 
terytorium lub terytoria odpowiadające 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
868/201417 albo części tych regionów, 
zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku II. Terytoria te powinny 
stanowić obszary najbardziej dotknięte 
negatywnymi skutkami gospodarczymi i 
społecznymi transformacji, w 
szczególności pod względem spodziewanej 
utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i 
wykorzystania paliw kopalnych oraz 
potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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

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

Or. en

Poprawka 670
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 671
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący dotknięte 

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

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

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

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

Or. it

Poprawka 672
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji należy konsultować z 
partnerami. Przed przedłożeniem Komisji 
podlega on zatwierdzeniu przez komitet 
monitorujący.
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Or. en

Poprawka 673
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie przekazują 
co roku sprawozdanie z postępu prac 
związanych z wdrażaniem terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji 
komitetowi monitorującemu i Komisji.

Or. en

Poprawka 674
Mathilde Androuët

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji zawiera następujące 
elementy:

2. Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji może zawierać kilka 
dodatkowych elementów, w tym:

Or. fr

Poprawka 675
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 

skreśla się
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klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. it

Poprawka 676
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku w pełni opartej na odnawialnych 
źródłach energii, wysoce zasobo- i 
energooszczędnej gospodarki neutralnej 
dla klimatu o obiegu zamkniętym, 
ukierunkowanej na osiągnięcie zerowych 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 
r., wraz ze szczegółowym i dokładnym 
harmonogramem głównych etapów 
transformacji, w tym terminami 
wycofywania paliw kopalnych i likwidacji 
odpowiednich instalacji, które powinny 
być zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu oraz 
wszelkimi zaleceniami Komisji i 
powiązaną długoterminową strategią;

Or. en

Poprawka 677
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2040 r., w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, takich jak 
likwidacja instalacji paliw kopalnych i 
ogólne terminy stopniowego wycofywania, 
w tym w przypadku wykorzystywania 
węgla kamiennego, wycofywania węgla 
kamiennego do 2030 r., które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim prawem o klimacie 
[2020/...];

Or. en

Poprawka 678
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji zmierzającej do 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
klimatu w 2030 r. i neutralności 
klimatycznej do 2050 r., w tym 
harmonogram stopniowego wycofywania 
się z tych rodzajów działalności, które są 
zależne od energii z paliw kopalnych, przy 
czym powinny one być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. fr

Poprawka 679
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 
do 2040 r., w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w 
dziedzinie klimatu, o których mowa w art. 
2 pkt 11 rozporządzenia (UE) 2018/1999, 
łącznie z prawnie wiążącym terminem 
wycofania, który powinien być zgodny z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 680
Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji w kierunku 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
klimatu, o których mowa w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 oraz celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
łącznie z harmonogramem stopniowego 
wycofywania działalności opartej na 
paliwach kopalnych, które powinny być 
zgodne z najnowszą wersją krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Jako że terytorialne plany sprawiedliwej transformacji muszą być dostosowane do krajowych 
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planów w dziedzinie energii i klimatu, ważne jest zapewnienie, by nie korzystały z 
nieoczekiwanych zysków wynikających z opierania się na krajowych planach w dziedzinie 
energii i klimatu opracowanych we wcześniejszym kontekście, który nie uwzględniałby 
zwiększonych ambitnych celów UE w dziedzinie klimatu.

Poprawka 681
Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 
2030 w dziedzinie klimatu, o których 
mowa w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, oraz gospodarki neutralnej dla 
klimatu do 2050 r., w tym harmonogram 
głównych etapów transformacji, które 
powinny być zgodne z najnowszą wersją 
krajowego planu w dziedzinie energii i 
klimatu;

Or. en

Poprawka 682
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym i regionalnym procesu 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, w tym 
harmonogram głównych etapów 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
celów Unii na rok 2030 w dziedzinie 
klimatu oraz neutralności klimatycznej do 
2050 r., które powinny być zgodne z 
najnowszą wersją krajowego planu w 
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dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 683
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 684
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 685
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 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 686
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opis przebiegającego na szczeblu 
krajowym procesu transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu, w tym harmonogram głównych 
etapów transformacji, które powinny 
odpowiadać najnowszej wersji krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Z jednej strony państwo członkowskie jest zobowiązane do przesłania KE ostatecznej wersji 
krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do końca 2019 r., jednak z drugiej strony 
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie FST został opublikowany w styczniu. Zmiany w 
ostatecznej wersji krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu będą powodować 
opóźnienia we wdrażaniu programów wspieranych ze środków finansowych FST.
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Poprawka 687
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) uzasadnienie, dlaczego dane 
terytoria wskazano jako najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami procesu 
transformacji, o którym mowa w lit. a), i 
dlaczego powinny one otrzymać wsparcie z 
FST zgodnie z ust. 1, łącznie z takimi 
wskaźnikami, jak wskaźnik bezrobocia czy 
wskaźnik wyludniania się, i z opisem 
wcześniejszych działań podjętych na 
danym terytorium w celu promowania 
dekarbonizacji kluczowych sektorów i 
rodzajów działalności;

Or. es

Poprawka 688
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 689
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 690
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 691
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

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

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

Or. en

Poprawka 692
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 7 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jednoznaczne zobowiązanie w 
odniesieniu do transformacji 
ekologicznej, która jest sprawiedliwa pod 
względem społecznym i zrównoważona, na 
podstawie porozumienia paryskiego;

Or. es

Poprawka 693
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 7 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) jednoznaczne zobowiązanie 
zgodnie z celem, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 
oraz jej celów w zakresie redukcji emisji 
do 2030 r.;

Or. es
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Poprawka 694
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) ocenę wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją, przed którymi 
stoją terytoria i sektory najbardziej 
dotknięte jej negatywnymi skutkami, w 
tym społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
wskazanie liczby miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone, oraz liczby 
przedsiębiorstw, których działalność 
zostanie zakłócona, i oczekiwanych 
utraconych dochodów; potrzeby i cele w 
zakresie rozwoju, które mają być 
osiągnięte do 2030 r., związane z 
przekształceniem energochłonnego i 
emisyjnego przemysłu i rolnictwa w 
dążeniu do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej zgodnie z celem ograniczenia 
wzrostu globalnej temperatury do poniżej 
1,5°C, odchodzeniem od stosowania paliw 
kopalnych lub zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się, by wziąć pod uwagę wskaźniki takie jak oczekiwana utrata dochodów lub liczba 
przedsiębiorstw, których działalność zostanie zakłócona, oprócz utraconych miejsc pracy, 
ponieważ główne sektory pochłaniające energię typowo charakteryzują się bardzo wysokim 
stosunkiem kapitału do miejsc pracy, co może skutkować (stosunkowo) niską 
pracochłonnością pod względem przychodów lub produkcji czy wartości dodanej.
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Poprawka 695
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) ocenę skutków wyzwań 
związanych z transformacją, przed którymi 
stoją terytoria najbardziej dotknięte jej 
negatywnymi skutkami, w tym 
społecznymi, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

Or. en

Poprawka 696
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) ocenę wyzwań związanych z 
transformacją, przed którymi stoją terytoria 
najbardziej dotknięte jej negatywnymi 
skutkami, w tym społecznymi, 
gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu, z uwzględnieniem 
wskaźnika bezrobocia i ze wskazaniem 
liczby miejsc pracy, które zostaną 
potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji lub utracone; gęstość 
zaludnienia, wskaźnik spadku zaludnienia 
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terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

w ciągu ostatnich 10 lat; potrzeby i cele w 
zakresie rozwoju i spójności terytorialnej, 
które mają być osiągnięte do 2030 r., 
związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. es

Poprawka 697
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 698
Nora Mebarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c



AM\1205769PL.docx 73/169 PE652.418v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Stopniowe wycofywanie działalności opartej na paliwach kopalnych lub przewidywany 
stopień dekarbonizacji należy odzwierciedlić w zawartości funduszu, aby zapewnić 
monitorowanie oraz spójność między celami i rezultatami interwencji.

Poprawka 699
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

utracone; ryzyko depopulacji dotkniętych 
regionów oraz potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 700
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 701
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c



AM\1205769PL.docx 75/169 PE652.418v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 702
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 703
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 704
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, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

gospodarczymi i środowiskowymi 
skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane z zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej przekształceniem, 
a także wyzwania związane z ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 705
Álvaro Amaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 706
Pascal Arimont
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 707
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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cieplarnianych lub z jej przekształceniem;

Or. en

Poprawka 708
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 709
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 710
Franc Bogovič
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. sl

Poprawka 711
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 712
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyraźny cel dotyczący oczekiwanej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
dekarbonizacji, poprawy efektywności 
energetycznej lub zwiększenia 
wykorzystywania energii odnawialnej w 
danym regionie;
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Or. en

Poprawka 713
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 714
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. it

Poprawka 715
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) w stosownych przypadkach ocenę 
spójności z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami;
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Or. en

Poprawka 716
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, zgodnie z 
rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 717
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących kompleksowe zasady 
partnerstwa, zgodnie z zasadą 
wielopoziomowego systemu rządzenia i 
podejściem oddolnym, planowane środki w 
zakresie monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

Or. en
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Poprawka 718
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa, 
planowane środki w zakresie 
monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy, w tym także 
możliwość oceny przez podmioty i 
instytucje pozarządowe;

Or. en

Poprawka 719
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) opis mechanizmów zarządzania 
obejmujących zasady partnerstwa oraz 
wykaz zaangażowanych partnerów, o 
których mowa w ust. 3, planowane środki 
w zakresie monitorowania i oceny oraz 
odpowiedzialne organy;

Or. en

Poprawka 720
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g)  opis rodzaju i harmonogramu 
planowanych operacji i ich spodziewanego 
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skutków transformacji; wkładu w łagodzenie gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych skutków 
transformacji na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i, w stosownych 
przypadkach, krajowym;

Or. en

Poprawka 721
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
skutków transformacji oraz ocenę kosztów 
i korzyści wykazującą wartość dodaną 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 722
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) opis rodzaju planowanych operacji 
i ich spodziewanego wkładu w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji 
oraz skutków w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 723
Tamás Deutsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Duże przedsiębiorstwa są największymi pracodawcami w sektorach gospodarki 
podlegających transformacji. Nie należy wprowadzać obowiązku określania wyczerpującego 
wykazu operacji i przedsiębiorstw innych niż MŚP w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Potrzeby dotkniętych regionów ciągle się zmieniają, nie jest możliwe 
ustanowienie ich ex ante. Wszelkie zmiany terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji 
wiążą się z dodatkowym obciążeniem administracyjnym, które należy wyeliminować, 
zapewniając większą elastyczność.

Poprawka 724
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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Or. en

Poprawka 725
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie przepisu stanowiącego o możliwości przedkładania projektów przez 
przedsiębiorstwa większe niż MŚP do rozpatrzenia w ramach FST nie zapewnia jasnych 
sygnałów dla realizacji odpowiednich inwestycji w potrzebnych obszarach. Duże 
przedsiębiorstwa są największymi pracodawcami w sektorach gospodarki podlegających 
transformacji. Nie należy wprowadzać obowiązku określania wyczerpującego wykazu 
operacji i przedsiębiorstw innych niż MŚP w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji. Potrzeby dotkniętych regionów ciągle się zmieniają, nie jest możliwe 
ustanowienie ich ex ante. Wszelkie zmiany terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji 
wiążą się z dodatkowym obciążeniem administracyjnym, które należy wyeliminować, 
zapewniając większą elastyczność.

Poprawka 726
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 

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

udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP: 
wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 727
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Tsvetelina Penkova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 728
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

rzecz inwestycji produkcyjnych jest 
udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wyczerpujący wykaz takich operacji 
i przedsiębiorstw oraz uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia 
za pomocą analizy luk dowodzącej, że w 
przypadku braku inwestycji spodziewana 
liczba straconych miejsc pracy przewyższy 
liczbę nowych miejsc pracy, w oparciu o 
analizę luk oraz ocenę kosztów i korzyści;

Or. en

Poprawka 729
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 730
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w przypadku, gdy wsparcie na 
rzecz inwestycji produkcyjnych jest 

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

udzielane przedsiębiorstwom innym niż 
MŚP: wykaz takich przedsiębiorstw oraz 
uzasadnienie konieczności udzielenia 
takiego wsparcia dowodzące jego 
niezbędności dla ochrony miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 731
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE: wyczerpujący 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 732
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 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE: wyczerpujący 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 733
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE: wyczerpujący 
wykaz operacji, które mają zostać objęte 
wsparciem, oraz uzasadnienie, że 
przyczynią się one do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu i do 
znacznej redukcji emisji gazów 

skreśla się
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cieplarnianych, przewyższającej znacząco 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 734
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
orientacyjny wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przestrzegania odpowiednich poziomów 
odniesienia ustanowionych do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE;

Or. it

Poprawka 735
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, przy jednoczesnym spełnieniu 
warunku, że operacje te są konieczne do 
ochrony miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 736
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
wyczerpujący wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 

i) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w celu osiągnięcia 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z działań wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE: 
orientacyjny wykaz operacji, które mają 
zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i do znacznej redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, przewyższającej 
znacząco odpowiednie poziomy 
odniesienia ustanowione do celów 
przydziału bezpłatnych uprawnień na 
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podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 737
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w przypadku gdy wsparcie jest 
udzielane na inwestycje w infrastrukturę 
transportową, wykaz takich operacji i 
badanie skutków pokazujące poziom 
przyciągniętych inwestycji i przewidywaną 
liczbę utworzonych miejsc pracy dzięki 
zbudowanej infrastrukturze;

Or. en

Poprawka 738
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) w przypadku gdy wsparcie jest 
udzielane na wdrażanie w okresie 
przejściowym technologii produkujących 
ograniczone emisje gazów cieplarnianych, 
analizę wykazującą korzyści generowane 
dzięki zachowanym miejscom pracy w 
porównaniu z redukcją emisji;

Or. en
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Poprawka 739
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii, a także spójność 
z filarami mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji w celu zaspokojenia 
stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz 
ułatwienia sprawnego finansowania 
nowych zrównoważonych systemów 
energetycznych, które wykraczają poza 
terytorium określone w planie.

Or. en

Poprawka 740
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 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
oraz możliwościami finansowania w 
ramach InvestEU i funduszu 
modernizacyjnego służące zaspokojeniu 
stwierdzonych potrzeb rozwojowych.

Or. en

Poprawka 741
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
oraz, w odpowiednich przypadkach, z 
funduszem modernizacyjnym służące 
zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb 
rozwojowych.

Or. en

Poprawka 742
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 743
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) synergie i komplementarności z 
innymi programami Unii i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

j) synergie i komplementarności z 
innymi odpowiednimi programami Unii 
służące zaspokojeniu stwierdzonych 
potrzeb rozwojowych.

Or. en
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Poprawka 744
Daniel Buda, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) synergie i komplementarności z 
planowanym wsparciem z pozostałych 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 745
Pascal Arimont

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) synergie i komplementarności z 
planowanym wsparciem z pozostałych 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 746
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do inwestycji, o których 
mowa w lit. h) i i), można wspierać 
jedynie te inwestycje, które są ujęte w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji zatwierdzonym przez 
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Komisję.

Or. en

Poprawka 747
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. 
Instytucje zarządzające wdrażające FST 
koordynują działania, w stosownych 
przypadkach, z partnerami wykonawczymi 
i partnerami finansującymi w ramach 
pozostałych filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 748
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
by przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji obejmowało istotny, 
integracyjny i dostępny udział partnerów 
społecznych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz innych właściwych 
partnerów zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en
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Poprawka 749
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz 
grupa EBI, w zakresie odpowiadającym 
jej roli w ramach pozostałych filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 750
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie, wdrożenie i 
monitorowanie terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji powinni być 
zaangażowani właściwi partnerzy zgodnie 
z art. [6] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], w szczególności przedstawiciele 
samorządów lokalnych i regionalnych, na 
obszarze których plany te będą wdrażane.

Or. en

Poprawka 751
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

3. W przygotowanie i wdrożenie 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy, przy zapewnieniu 
kompleksowych i ustrukturyzowanych 
konsultacji z zainteresowanymi 
podmiotami, zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. it

Poprawka 752
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zarządzające wdrażające FST 
koordynują działania, w stosownych 
przypadkach, z partnerami wykonawczymi 
i partnerami finansującymi w ramach 
pozostałych filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 753
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
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krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych. Muszą także zapewniać 
informacje na temat pozostałych filarów 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 754
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, odpowiednimi 
strategiami inteligentnych wsi i 
inteligentnych miast, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Or. sl

Poprawka 755
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
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klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych, łącznie z równością płci.

Or. en

Poprawka 756
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne z 
odnośnymi strategiami terytorialnymi, o 
których mowa w art. [23] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP], z odpowiednimi 
strategiami inteligentnej specjalizacji, 
zintegrowanymi krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 757
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne ze 
strategiami terytorialnymi, o których mowa 
w art. [23] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP], z odpowiednimi strategiami 
inteligentnej specjalizacji, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji muszą być spójne z 
odnośnymi strategiami terytorialnymi, o 
których mowa w art. [23] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP], z odpowiednimi 
strategiami inteligentnej specjalizacji, 
zintegrowanymi krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu oraz 
Europejskim filarem praw socjalnych.

Or. en
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Poprawka 758
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

skreśla się

Or. en

Poprawka 759
Katalin Cseh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje się 
w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje się 
w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP]. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji oraz 
korespondencję między organami państw 
członkowskich a Komisją dotyczącą tych 
planów należy udostępniać do wiadomości 
publicznej. 

Or. en
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Poprawka 760
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo 
Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Aktualizacji terytorialnego planu 
sprawiedliwej transformacji dokonuje się 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, 
w tym w przypadku aktualizacji krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu.

Or. it

Poprawka 761
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Mario Furore, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy aktualizacja krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 wymaga aktualizacji 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, aktualizacji tej dokonuje 
się w ramach przeglądu śródokresowego 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
[nowe RWP].

Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji można aktualizować w 
należycie uzasadnionych przypadkach, w 
tym w przypadku aktualizacji krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Uważamy, że jeśli istnieją solidne i uzasadnione powody zmiany terytorialnego planu 
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sprawiedliwej transformacji, nie należy określać jednego możliwego terminu takiej 
aktualizacji, a mianowicie podczas przeglądu śródokresowego.

Poprawka 762
Maria Spyraki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Muszą także zapewniać informacje na 
temat pozostałych filarów mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, w sposób 
regulowany przez odpowiednie podstawy 
prawne.

Or. en

Poprawka 763
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji jest spójny z celem 
ograniczenia wzrostu globalnej 
temperatury do 1,5°C w porównaniu z 
poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz 
z celem powstrzymania i odwrócenia 
utraty różnorodności biologicznej do 2030 
r. Inwestycje w ramach planu nie mogą 
prowadzić do szkodliwych dla środowiska 
efektów „lock-in”, w szczególności 
efektów „lock-in” związanych z 
intensywnością emisji dwutlenku węgla. 
Plan oferuje możliwości dalszego 
wzmacniania odporności lokalnych 
gospodarek, lokalnych łańcuchów dostaw 
i wysiłków w zakresie przenoszenia.

Or. en
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Poprawka 764
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie chcą skorzystać z 
możliwości otrzymania wsparcia w 
ramach filarów 2 lub 3 mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, terytorialny 
plan sprawiedliwej transformacji określa 
sektory i obszary, które mogą uzyskać 
wsparcie w ramach tych filarów.

Or. en

Poprawka 765
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie chcą skorzystać z 
możliwości otrzymania wsparcia w 
ramach filarów 2 lub 3 mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, terytorialny 
plan sprawiedliwej transformacji określa 
sektory i obszary, które mogą uzyskać 
wsparcie w ramach tych filarów.

Or. en

Poprawka 766
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji wykluczają wszelkie 
inwestycje w infrastrukturę lub 
zastosowania związane z paliwami 
kopalnymi.

Or. en

Poprawka 767
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Co najmniej raz w roku komitet 
monitorujący dokonuje przeglądu 
postępów we wdrażaniu terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji 
przygotowanych dla wskazanych 
terytoriów objętych programem.

Or. en

Poprawka 768
Hannes Heide

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Mechanizm stosowany w sytuacjach 

nadzwyczajnych
W przypadkach związanych z przejściem 
na gospodarkę neutralną dla klimatu o 
krótkoterminowych i negatywnych 
skutkach dla pracowników na dowolnym 
terytorium państwa członkowskiego dane 



AM\1205769PL.docx 107/169 PE652.418v01-00

PL

państwo członkowskie może wnioskować o 
aktywowanie mechanizmu stosowanego w 
sytuacjach nadzwyczajnych. Państwo 
członkowskie wyjaśnia, dlaczego wsparcie 
z FST na działania zgodne z art. 4 ust. 2, 
bezpośrednio powiązane z celami 
szczegółowymi ustanowionymi w art. 2, 
jest uzasadnione, by łagodzić 
krótkoterminowe i negatywne skutki dla 
pracowników. Komisja analizuje wniosek, 
biorąc należycie pod uwagę jego pilność.

Or. en

Poprawka 769
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Partnerstwo

Zgodnie z [art. 6] rozporządzenia (UE) 
.../... [nowe RWP] i rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014, 
każde państwo członkowskie zapewnia 
skuteczne uczestnictwo partnerów 
społecznych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz innych odpowiednich 
lub reprezentatywnych organizacji w 
programowaniu i realizacji środków 
wspieranych z FST. To skuteczne 
uczestnictwo ma integracyjny charakter i 
jest dostępne dla wszystkich. 

Or. en

Poprawka 770
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólne wskaźniki produktu i 
rezultatu określone w załączniku III oraz – 
w przypadkach należycie uzasadnionych w 
terytorialnym planie sprawiedliwej 
transformacji – wskaźniki produktu i 
rezultatu specyficzne dla danego programu 
ustanawia się zgodnie z [art. 12 ust. 1 
akapit drugi lit. a)], [art. 17 ust. 3 lit. d) 
ppkt (ii)] oraz [art. 37 ust. 2 lit. b)] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

1. Odpowiednie wspólne wskaźniki 
produktu i rezultatu określone w 
załączniku III oraz – w przypadkach 
należycie uzasadnionych w terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji – 
wskaźniki produktu i rezultatu specyficzne 
dla danego programu ustanawia się 
zgodnie z [art. 12 ust. 1 akapit drugi lit. a)], 
[art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii)] oraz [art. 37 
ust. 2 lit. b)] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP].

Or. en

Uzasadnienie

Sugerujemy dostosowanie przepisów w sprawie wskaźników do przepisów przewidywanych 
we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFRR/Funduszu Spójności i EFS.

Poprawka 771
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Naszym zdaniem cele końcowe nie powinny być „zamrażane” po dokonaniu przeglądu 
śródokresowego. Okres między przeglądem śródokresowym a rokiem 2029 (cele końcowe są 
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ustanawiane na 2029 r.) jest zbyt długi, aby „zamrażać” tak ważne elementy PO.

Poprawka 772
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny.

Or. en

Poprawka 773
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, Tsvetelina 
Penkova, Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP] tylko w wyjątkowych i 



PE652.418v01-00 110/169 AM\1205769PL.docx

PL

uzasadnionych okolicznościach.

Or. en

Poprawka 774
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane w 
okresie rozpoczynającym się po 12 
miesiącach po zatwierdzeniu przez 
Komisję wniosku o zmianę programu 
przedstawionego na podstawie art. [14 ust. 
2] rozporządzenia (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 775
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2025 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].
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Or. it

Poprawka 776
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2024 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2029 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

2. W przypadku wskaźników 
produktu wartość bazową ustala się na 
poziomie zero. Cele pośrednie określone 
na 2025 r. oraz cele końcowe wyznaczone 
na 2030 r. mają charakter kumulacyjny. 
Cele końcowe nie mogą być zmieniane po 
zatwierdzeniu przez Komisję wniosku o 
zmianę programu przedstawionego na 
podstawie art. [14 ust. 2] rozporządzenia 
(UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 777
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników produktu odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

Or. en
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Poprawka 778
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

3. W przypadku gdy priorytet FST 
wspiera działania, o których mowa w art. 4 
ust. 2 lit. d), h), i) lub j), dane dotyczące 
wskaźników odnoszących się do 
uczestników są przekazywane tylko 
wówczas, gdy dostępne są wszystkie dane 
dotyczące danego uczestnika, wymagane 
zgodnie z załącznikiem III.

Or. en

Poprawka 779
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Należy również udostępniać dane 
segregowane według kryterium płci.

Or. en

Poprawka 780
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu wprowadzenia 
zmian w załączniku III służących 
dokonaniu niezbędnych dostosowań w 

skreśla się
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wykazie wskaźników, które mają być 
stosowane.

Or. it

Poprawka 781
Simone Schmiedtbauer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu wprowadzenia 
zmian w załączniku III służących 
dokonaniu niezbędnych dostosowań w 
wykazie wskaźników, które mają być 
stosowane.

skreśla się

Or. en

Poprawka 782
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu wprowadzenia 
zmian w załączniku III służących 
dokonaniu niezbędnych dostosowań w 
wykazie wskaźników, które mają być 
stosowane.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki stanowią zasadniczy element niniejszego rozporządzenia, w związku z czym 
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uważamy, że nie należy ich dostosowywać w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 783
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 w celu wprowadzenia 
zmian w załączniku III służących 
dokonaniu niezbędnych dostosowań w 
wykazie wskaźników, które mają być 
stosowane.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Podobną propozycję zawarto w projekcie rozporządzenia w sprawie EFRR/Funduszu 
Spójności i po dogłębnej dyskusji uznaliśmy, że może ona prowadzić do zbyt wielu przeszkód 
związanych z wdrażaniem, dlatego też została skreślona.

Poprawka 784
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejszy artykuł stosuje się w 
pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi 
przepisami o ochronie danych oraz z 
zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia 
(UE) .../... [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 785
Rovana Plumb, Dan Nica, Petar Vitanov, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
1. Należy ustanowić platformę 
sprawiedliwej transformacji (zwaną dalej 
„platformą”), pod nadzorem i 
bezpośrednim kierownictwem Komisji, 
aby umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę doświadczeń w zakresie 
wyciągniętych wniosków i najlepszych 
praktyk we wszystkich dotkniętych 
sektorach.
2. Platforma obejmuje dwa komponenty:
a) techniczne grupy robocze zajmujące się 
konkretnymi wyzwaniami w danych 
regionach oraz ułatwiające wymianę 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
związanych z przygotowywaniem 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji i poszczególnych operacji. 
Techniczne grupy robocze są ustanawiane 
zgodnie z potrzebami operacyjnymi FST, z 
uwzględnieniem zakresu sektorowego 
wspieranych operacji.
Techniczne grupy robocze współpracują 
ściśle z Centrum Doradztwa InvestEU 
ustanowionym zgodnie z art. 20 
rozporządzenia (UE) [nowy Program 
InvestEU] oraz odpowiednimi służbami 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
b) doroczne forum regionów objętych 
sprawiedliwą transformacją (zwane dalej 
„forum”), współorganizowane przez 
Europejski Komitet Regionów. Forum 
umożliwia koordynację kierunków polityki 
i ich przekładanie na działania operacyjne 
technicznych grup roboczych.
3. Komisja określa szczegółowe ustalenia 
dotyczące mechanizmów zarządzania, 
członkostwa, operacji i budżetu platformy. 
Parlament Europejski powinien być 
regularnie informowany o wnioskach 
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wyciągniętych przez każde forum i o 
przyszłych działaniach.
4. Koszty operacyjne platformy są 
pokrywane z zasobów pomocy technicznej 
zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit trzeci.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać praktyczne przepisy w sprawie ustanowienia platformy sprawiedliwej 
transformacji, aby zapewnić większą jasność w odniesieniu do jej celów i działania.

Poprawka 786
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
1. Ustanawia się platformę sprawiedliwej 
transformacji (dalej „platformę”), 
nadzorowaną i bezpośrednio zarządzaną 
przez Komisję Europejską, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory.
2. Platforma dzieli się na dwie sekcje:
a) techniczne grupy zadaniowe, które 
zajmują się konkretnymi wyzwaniami w 
dotkniętych regionach i ułatwiają 
wymianę zebranych doświadczeń i 
najlepszych praktyk w ramach 
przygotowania planów terytorialnych 
sprawiedliwej transformacji i 
poszczególnych operacji. Techniczne 
grupy zadaniowe tworzy się w zależności 
od potrzeb operacyjnych FST, z 
uwzględnieniem zasięgu sektorowego 
wspieranych operacji. Techniczne grupy 
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zadaniowe ściśle współpracują z Centrum 
Doradztwa InvestEU, ustanowionym 
zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) 
[nowy program InvestEU], i z właściwymi 
służbami Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;
b) coroczne forum regionów 
sprawiedliwej transformacji (dalej 
„forum”), organizowane wspólnie z 
Europejskim Komitetem Regionów. 
Forum umożliwia koordynowanie 
kierunków polityki i ich transponowanie 
na działania operacyjne w technicznych 
grupach zadaniowych.
3. Komisja ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące mechanizmów 
zarządzania platformą oraz jej składu, 
funkcjonowania i budżetu.
4. koszty funkcjonowania platformy 
pokrywa się z zasobów na pomoc 
techniczną, o których mowa w art. 3 ust. 2 
akapit trzeci.

Or. es

Poprawka 787
Lena Düpont, Pascal Arimont, Christian Doleschal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
1. Tworzy się platformę sprawiedliwej 
transformacji (zwaną dalej „platformą”), 
podporządkowaną Komisji Europejskiej i 
zarządzaną bezpośrednio przez nią, aby 
umożliwić dwustronną i wielostronną 
wymianę informacji i dobrych praktyk we 
wszystkich dotkniętych skutkami 
transformacji sektorach.
2. Platforma składa się z dwóch 
komponentów:
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a) technicznych grup roboczych, które 
zajmują się konkretnymi wyzwaniami w 
dotkniętych skutkami transformacji 
regionach i umożliwiają wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk w 
opracowywaniu planów terytorialnych 
sprawiedliwej transformacji oraz 
indywidualnych projektów. Techniczne 
grupy robocze, do których powinny 
należeć również samorządy lokalne i 
regionalne, tworzy się w zależności od 
wymogów operacyjnych FST i z 
uwzględnieniem pokrycia sektorów 
objętych wspieranymi projektami;
b) dorocznego forum regionów na rzecz 
sprawiedliwej transformacji (zwanego 
dalej „forum”), organizowanego wspólnie 
z Europejskim Komitetem Regionów. 
Forum umożliwia koordynację 
wytycznych politycznych i ich wdrożenie 
do działań operacyjnych technicznych 
grup roboczych.
3. Komisja ustanawia dokładne regulacje 
dotyczące mechanizmów zarządzania 
platformą oraz jej składu, 
funkcjonowania i budżetu.
4. Funkcjonowanie platformy jest 
finansowane ze środków na pomoc 
techniczną w rozumieniu art. 3 ust. 2 
akapit trzeci.

Or. de

Poprawka 788
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Korekty finansowe

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
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sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć.

Or. it

Poprawka 789
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Korekty finansowe

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten przywraca, tak jak w perspektywie na lata 2014–2020, sankcje finansowe za brak 
wdrożenia wskaźników programu. To podejście jest nieuzasadnione na podstawie aktualnego 
RWP. Przepis ten jest także w niezrozumiałym stopniu rygorystyczny – przewiduje możliwość 
zastosowania przez KE korekt finansowych po zakończeniu okresu kwalifikowalności 
wydatków względem wszystkich wskaźników zdefiniowanych w programie, w tym wskaźników 
produktu i rezultatu. Jeśli skreślenie całego art. 9 okaże się niemożliwe, uzasadnione jest 
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skreślenie co najmniej „wskaźników rezultatu”.

Poprawka 790
Tonino Picula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Korekty finansowe

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć.

Or. en

Uzasadnienie

Ten konkretny obowiązek wykracza poza zakres zasad mających zastosowanie do wszelkich 
innych funduszy w ramach RWP i wprowadza dodatkowe obowiązki względem FST. Ponadto 
zrezygnowano z przeglądu realizacji celów wraz ze skutkami finansowymi w oparciu o 
wskaźniki dla PO w latach 2021–2027.

Poprawka 791
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 

Po przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów Komisja 
może dokonać korekt finansowych zgodnie 
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osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe 
RWP] poprzez zmniejszenie wsparcia z 
FST na rzecz danego priorytetu 
proporcjonalnie do osiągnięć.

z rozporządzeniem (UE) [nowe RWP].

Or. en

Poprawka 792
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, w tym 
wskaźników dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych dla osiągnięcia 
zerowych emisji netto do 2050 r. i celów 
pośrednich na 2030 r., może dokonać 
korekt finansowych na podstawie art. [98] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez 
zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz 
danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Poprawka 793
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że w 
dużym stopniu nie osiągnięto celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, powinna 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Poprawka 794
Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 50 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Poprawka 795
Tom Berendsen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 75 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Poprawka 796
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu w odniesieniu do 
zasobów FST, może dokonać korekt 
finansowych na podstawie art. [98] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez 
zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz 
danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten przywraca, tak jak w perspektywie na lata 2014–2020, sankcje finansowe za brak 
wdrożenia wskaźników programu. To podejście jest nieuzasadnione na podstawie aktualnego 
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RWP. Przepis ten jest także w niezrozumiałym stopniu rygorystyczny – przewiduje możliwość 
zastosowania przez KE korekt finansowych po zakończeniu okresu kwalifikowalności 
wydatków względem wszystkich wskaźników zdefiniowanych w programie, w tym wskaźników 
produktu i rezultatu.

Poprawka 797
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 65 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu w odniesieniu do 
zasobów FST, może dokonać korekt 
finansowych na podstawie art. [98] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP] poprzez 
zmniejszenie wsparcia z FST na rzecz 
danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

Or. es

Poprawka 798
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula, Isabel 
García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przeprowadzi przegląd 
śródokresowy, w ramach którego oceni 
redukcję emisji gazów cieplarnianych na 
rzecz osiągania zerowych emisji netto do 
2050 r. i celów pośrednich na 2030 r., 
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zdefiniowanych w planie sprawiedliwej 
transformacji. Znaczny brak zgodności z 
celami końcowymi określonymi w planie 
sprawiedliwej transformacji prowadzi do 
zastosowania korekt finansowych 
proporcjonalnie do osiągnięć.

Or. en

Poprawka 799
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekt finansowych nie stosuje się, jeżeli 
nieosiągnięcie celów końcowych jest 
spowodowane wpływem czynników 
społeczno-gospodarczych lub 
środowiskowych, istotnych zmian w 
warunkach gospodarczych lub 
środowiskowych w danym państwie 
członkowskim bądź działaniem siły 
wyższej mającej poważny wpływ na 
wdrażanie tych priorytetów.

Or. en

Poprawka 800
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.



PE652.418v01-00 126/169 AM\1205769PL.docx

PL

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 4 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Skreślenie art. 10 wynika ze skreślenia art. 8 ust. 4.

Poprawka 801
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
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równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 4 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. it

Poprawka 802
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

skreśla się

Or. en

Poprawka 803
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na czas 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 i art. 8 ust. 4, powierza się Komisji 
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nieokreślony od [dzień wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

na czas nieokreślony od [dzień wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia].

Or. en

Poprawka 804
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 805
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 806
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie, organami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami 
społecznymi oraz wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
na danym terytorium zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

Or. en

Poprawka 807
Erik Bergkvist

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
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Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 808
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 i art. 8 ust. 4 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 809
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Państwa członkowskie korzystają z okresu 
przejściowego do dnia ... [jeden rok od 
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daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] w celu przygotowania i 
przyjęcia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji. W okresie 
przejściowym wszystkie państwa 
członkowskie w pełni kwalifikują się do 
finansowania na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przy czym Komisja nie 
uwzględnia tego finansowania przy 
podejmowaniu decyzji o umorzeniu lub 
utracie środków.

Or. en

Poprawka 810
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pulę środków finansowych dla każdego 
państwa członkowskiego określa się 
zgodnie z następującymi krokami:

Pulę środków finansowych dla każdego 
państwa członkowskiego określa się 
zgodnie z następującymi krokami:

I. Środki Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 
6,5 mld EUR są dzielone między państwa 
członkowskie w następujący sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Dominująca część zasobów FST, a mianowicie kwota 6,5 mld EUR, powinna zostać 
przydzielona zgodnie z metodą obliczeniową zaproponowaną przez Komisję. Pozostałą kwotę 
1 mld EUR należy jednak skierować do tych pionierskich państw członkowskich, które do 
2017 r. osiągnęły już znaczne redukcje swoich emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 
%, przekraczając tym samym o 150 % cel UE na 2020 r. wynoszący 20 %.

Poprawka 811
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 
podstawie następujących kryteriów, z 
zastosowaniem wskazanej wagi:

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 
podstawie następujących kryteriów, z 
zastosowaniem wskazanej wagi:

II. Pozostała kwota 1 mld EUR z zasobów 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinna być przeznaczona 
na mechanizm kompensacyjny dla państw 
członkowskich, które osiągnęły redukcję 
emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 30 % do 2017 r., na podstawie 
ich bilansów krajowych, w porównaniu z 
poziomami emisji w latach 90. XX wieku, 
przekraczając tym samym o 150 % cel UE 
na 2020 r. dotyczący redukcji emisji. 
Kwota 1 mld EUR jest dzielona między te 
państwa członkowskie na podstawie 
wskaźnika ich emisji gazów 
cieplarnianych brutto w 2017 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia wcześniejszych starań o ograniczanie emisji i przewiduje 
przydzielenie tym samym mniejszych zasobów pionierskim państwom członkowskim. Obecna 
poprawka ma na celu zrównoważenie tego najwyraźniej niesprawiedliwego aspektu wniosku. 
Mechanizm kompensacyjny zapewniłby dodatkowe zasoby dla dziewięciu państw 
członkowskich, z których osiem należy do najbiedniejszych państw w UE. Należy zauważyć, że 
zgodnie z obecną poprawką alokacja dla Polski zostałaby utrzymana na maksymalnym 
poziomie 2 mld EUR, zgodnie z załącznikiem I akapit pierwszy lit. b).

Poprawka 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 

a) udział każdego państwa 
członkowskiego oblicza się jako ważoną 
sumę udziałów, które określa się na 
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podstawie następujących kryteriów, z 
zastosowaniem wskazanej wagi:

podstawie następujących kryteriów, 
obliczonych jako średnia w okresie 2015–
2017, z zastosowaniem wskazanej wagi:

Or. en

Poprawka 813
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych i elektrowni w 
regionach na poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
i elektrowni zgłoszonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady28 do 
wartości dodanej brutto wytworzonej przez 
przemysł – przekracza średnią dla UE-27. 
Jeżeli w danym państwie członkowskim 
poziom ten nie jest przekroczony w 
żadnym regionie na poziomie NUTS 2, 
uwzględnia się emisje gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
i elektrowni w regionie na poziomie NUTS 
2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en



AM\1205769PL.docx 135/169 PE652.418v01-00

PL

Poprawka 814
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 25 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. es

Poprawka 815
Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 39 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 816
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 3, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
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cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 3, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 3 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 817
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 3, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 



PE652.418v01-00 138/169 AM\1205769PL.docx

PL

nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 3 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 818
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 34 %),

_________________ _________________
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28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 819
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 49 %),

(i) emisje gazów cieplarnianych z 
zakładów przemysłowych w regionach na 
poziomie NUTS 2, w których 
intensywność emisji dwutlenku węgla – 
określona jako stosunek emisji gazów 
cieplarnianych z zakładów przemysłowych 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady28 do wartości dodanej brutto 
wytworzonej przez przemysł – przekracza 
dwukrotnie średnią dla UE-27. Jeżeli w 
danym państwie członkowskim poziom ten 
nie jest przekroczony w żadnym regionie 
na poziomie NUTS 2, uwzględnia się 
emisje gazów cieplarnianych z zakładów 
przemysłowych w regionie na poziomie 
NUTS 2 o najwyższej intensywności emisji 
dwutlenku węgla (waga 20 %),

_________________ _________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

28 Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
(Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).
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Or. it

Poprawka 820
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego, brunatnego, łupków 
bitumicznych i torfu (waga 25 %),

Or. en

Poprawka 821
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego oraz 
sektorze wykorzystującym energię 
pochodzącą z węgla kamiennego i 
brunatnego (waga 25 %),

Or. en

Poprawka 822
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 
ponad 25 %),
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Or. en

Uzasadnienie

Liczba miejsc w sektorach wydobycia węgla kamiennego, wykorzystujących energię 
pochodzącą z węgla kamiennego i o intensywnych emisjach dwutlenku węgla powinna 
stanowić główne kryterium kwalifikowalności. W tabeli prezentującej alokacje krajowe, 
rozpowszechnianej przez Komisję, pokazano, że sugerowana metodyka mogłaby nadawać 
priorytet obszarom, które mogą potrzebować finansowania zewnętrznego w mniejszym 
stopniu niż inne obszary. Można to skompensować, zmieniając wagę zatrudnienia w sektorze 
wydobycia węgla kamiennego i brunatnego oraz sektorze wykorzystującym energię 
pochodzącą z węgla kamiennego i brunatnego, stosowaną do obliczania puli środków 
finansowych, zwiększając obecną wartość wynoszącą 25 %. Taka zmiana uwzględniałaby 
fakt, że głównym celem FST powinno być ułatwianie odejścia od stosowania węgla 
kamiennego w sektorze energetycznym. Waga pozostałych kryteriów powinna zostać 
odpowiednio przeliczona.

Poprawka 823
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 15 
%),

Or. en

Poprawka 824
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 24 
%),

Or. it
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Poprawka 825
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 40 
%),

Or. en

Poprawka 826
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 25 
%),

(ii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego (waga 12 
%),

Or. es

Poprawka 827
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) wskaźnik bezrobocia na danym 
terytorium (waga 20 %),

Or. es
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Poprawka 828
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) wcześniej przeprowadzone 
działania na rzecz osiągnięcia celów 
klimatycznych i środowiskowych, z 
uwzględnieniem ich wpływu 
gospodarczego i na spadek zatrudnienia 
(waga 15 %),

Or. es

Poprawka 829
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt ii c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iic) wskaźnik depopulacji (waga 15 %),

Or. es

Poprawka 830
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 

(iii) zatrudnienie w przemyśle i w 
elektrowniach w regionach na poziomie 
NUTS 2 uwzględnionych do celów ppkt (i) 
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25 %), (waga 35 %),

Or. en

Poprawka 831
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie w sektorze wydobycia 
węgla kamiennego i brunatnego jako 
stosunek siły roboczej w przemyśle w 
każdym regionie ogółem (waga 33 %),

Or. en

Poprawka 832
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Eider Gardiazabal 
Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
12 %),

Or. es

Poprawka 833
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Irène Tolleret

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 3 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

Or. en

Poprawka 834
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
25 %),

(iii) zatrudnienie w przemyśle w 
regionach na poziomie NUTS 2 
uwzględnionych do celów ppkt (i) (waga 
24 %),

Or. it

Poprawka 835
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Jonás Fernández, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wskaźnik bezrobocia, w 
szczególności wskaźnik bezrobocia 
młodzieży oraz osób w starszym wieku i 
osób mających największe trudności z 
powrotem na rynek pracy,

Or. es
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Poprawka 836
Dimitrios Papadimoulis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) stopa bezrobocia w 2019 r. w 
regionach, w których wydobywany lub 
spalany jest węgiel kamienny lub 
brunatny (waga 10 %),

Or. en

Poprawka 837
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) tempo, w jakim państwa 
członkowskie zobowiązują się do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z węgla kamiennego lub brunatnego, co 
znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu do 2030 r. (waga 6 %);

Or. en

Poprawka 838
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) liczba ludności na obszarach 
wyspiarskich lub oddalonych zależnej od 
autonomicznej produkcji energii 
elektrycznej przez generatory na olej 
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napędowy lub benzynę (waga 2 %),

Or. it

Poprawka 839
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) gęstość zaludnienia w regionach 
na poziomie NUTS 3 wskazanych w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji,

Or. es

Poprawka 840
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vb) wskaźnik spadku zaludnienia w 
regionach na poziomie NUTS 3 
wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji, o średnim 
spadku liczby ludności przekraczającym 1 
% w latach 2010–2020,

Or. es

Uzasadnienie

W art. 10a „Obszary zmagające się z niekorzystnymi warunkami i wyzwaniami 
przyrodniczymi lub demograficznymi” stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 
uznano szczególny charakter tych obszarów, które borykają się z wyzwaniem 
demograficznym, jakim jest wyludnianie się.
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Poprawka 841
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – akapit 1 – litera a – podpunkt v b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vb) emisje gazów cieplarnianych z 
morskich i powietrznych środków 
transportu, które to emisje mogą być 
ograniczone przez budowę nowej 
infrastruktury kolejowej i drogowej 
łączącej regiony lub części regionów 
(waga 29 %);

Or. it

Poprawka 842
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a – podpunkt v c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vc) krajowy wskaźnik bezrobocia.

Or. es

Poprawka 843
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie 
otrzymało kwoty przekraczającej 2 mld 
EUR. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR 

skreśla się
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na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 844
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie 
otrzymało kwoty przekraczającej 2 mld 
EUR. Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR 
na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

skreśla się

Or. en

Poprawka 845
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Vlad-Marius Botoş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR lub 5 
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Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

mld EUR w przypadku państwa 
członkowskiego, które może uzasadnić na 
podstawie wyraźnych wskaźników, że 
posiada większą liczbę narażonych 
regionów, w których przejście na 
zrównoważoną pod względem 
środowiskowym politykę energetyczną 
skutkowałoby istotnym ryzykiem 
społeczno-gospodarczym, sięgającym 
ponad średnią dla pozostałych państw 
członkowskich. Nadwyżka ponad kwotę 2 
mld EUR na jedno państwo członkowskie 
lub 5 mld EUR w przypadku najbardziej 
dotkniętych państw członkowskich jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 846
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane, biorąc pod uwagę osiągnięcia 
dotyczące celów efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii na 2020 r., o których mowa 
odpowiednio w art. 1 ust. 1 dyrektywy 
2012/27/UE i w załączniku I do dyrektywy 
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2009/28/WE;

Or. en

Poprawka 847
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR oraz 
aby każdy z regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
TFUE, otrzymał dodatkowy przydział 
środków w wysokości 30 mln EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. fr

Poprawka 848
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % kwoty 
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Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

głównej, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
Nadwyżka ponad 20 % na jedno państwo 
członkowskie jest rozdzielana pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Or. en

Poprawka 849
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR lub aby 
intensywność pomocy na mieszkańca nie 
przekroczyła 40 EUR w całym okresie. 
Nadwyżka ponad powyższe ograniczenie 
na jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. es

Poprawka 850
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % kwoty 
głównej, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
Nadwyżka ponad 20 % kwoty głównej, o 
której mowa w art. 3 ust. 2, na jedno 
państwo członkowskie jest rozdzielana 
pomiędzy wszystkie pozostałe państwa 
członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 851
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 20 % zasobów FST 
określonych w art. 2 ust. 2. Nadwyżka 
ponad ten poziom na jedno państwo 
członkowskie jest rozdzielana pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Or. it

Poprawka 852
Stelios Kympouropoulos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 27 % kwoty 
głównej, o której mowa w art. 3 ust. 2. 
Nadwyżka ponad 27 % na jedno państwo 
członkowskie jest rozdzielana pomiędzy 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie 
proporcjonalnie do wysokości ich alokacji. 
Udziały państw członkowskich są 
odpowiednio przeliczane;

Or. en

Poprawka 853
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 27 % kwoty, o 
której mowa w art. 3 ust. 2. Nadwyżka na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Poprawka 854
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 32 % kwoty 
głównej. Nadwyżka ponad 32 % na jedno 
państwo członkowskie jest rozdzielana 
pomiędzy wszystkie pozostałe państwa 
członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Uzasadnienie

Większa pula środków finansowych dla FST powinna iść w parze z wyższym górnym pułapem. 
Górny pułap przyjęty dla maksymalnej alokacji środków finansowych dla państwa 
członkowskiego nie może być ograniczony do 2 mld EUR, jeśli ogólna pula środków 
finansowych jest większa niż 7,5 mld.

Poprawka 855
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 1 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 1 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
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przeliczane; przeliczane;

Or. en

Poprawka 856
Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 2 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 2 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

b) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. a) jest 
korygowana w celu zapewnienia, aby 
żadne państwo członkowskie nie otrzymało 
kwoty przekraczającej 3 mld EUR. 
Nadwyżka ponad kwotę 3 mld EUR na 
jedno państwo członkowskie jest 
rozdzielana pomiędzy wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie proporcjonalnie do 
wysokości ich alokacji. Udziały państw 
członkowskich są odpowiednio 
przeliczane;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podnieść wartość progową dla państw członkowskich, gdyż powinien zostać 
zwiększony ogólny budżet FST.

Poprawka 857
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności różnicy, 
o jaką DNB na mieszkańca (mierzony 

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności różnicy, 
o jaką DNB na mieszkańca (mierzony 
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parytetem siły nabywczej) tego państwa 
członkowskiego w latach 2015–2017 jest 
większy albo mniejszy od średniego DNB 
na mieszkańca państw członkowskich UE-
27 (średnia wyrażona jest jako 100 %);

parytetem siły nabywczej) tego państwa 
członkowskiego w latach 2018–2020 jest 
większy albo mniejszy od średniego DNB 
na mieszkańca państw członkowskich UE-
27 (średnia wyrażona jest jako 100 %);

Or. en

Poprawka 858
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności różnicy, 
o jaką DNB na mieszkańca (mierzony 
parytetem siły nabywczej) tego państwa 
członkowskiego w latach 2015–2017 jest 
większy albo mniejszy od średniego DNB 
na mieszkańca państw członkowskich UE-
27 (średnia wyrażona jest jako 100 %);

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności różnicy, 
o jaką DNB na mieszkańca (mierzony 
parytetem siły nabywczej) tego państwa 
członkowskiego w latach 2018–2020 jest 
większy albo mniejszy od średniego DNB 
na mieszkańca państw członkowskich UE-
27 (średnia wyrażona jest jako 100 %);

Or. en

Poprawka 859
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
Załącznik I – akapit 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,5-krotności 
różnicy, o jaką DNB na mieszkańca 

c) udziały państw członkowskich 
uzyskane w wyniku zastosowania lit. b) są 
korygowane w dół albo w górę o 
współczynnik równy 1,75-krotności 
różnicy, o jaką DNB na mieszkańca 



PE652.418v01-00 158/169 AM\1205769PL.docx

PL

(mierzony parytetem siły nabywczej) tego 
państwa członkowskiego w latach 2015-
2017 jest większy albo mniejszy od 
średniego DNB na mieszkańca państw 
członkowskich UE-27 (średnia wyrażona 
jest jako 100 %);

(mierzony parytetem siły nabywczej) tego 
państwa członkowskiego w latach 2015-
2017 jest większy albo mniejszy od 
średniego DNB na mieszkańca państw 
członkowskich UE-27 (średnia wyrażona 
jest jako 100 %);

Or. en

Poprawka 860
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekta ta nie ma zastosowania do państw 
członkowskich, których alokacja została 
ograniczona górnym pułapem zgodnie z 
lit. b).

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W związku z sugerowanym skreśleniem załącznika I lit. b).

Poprawka 861
Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera c – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Korekta ta nie ma zastosowania do państw 
członkowskich, których alokacja została 
ograniczona górnym pułapem zgodnie z 
lit. b).

skreśla się

Or. en
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Poprawka 862
Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na osobę 
bezrobotną (mierzoną na podstawie 
całkowitej liczby bezrobotnej ludności 
danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 0,15 EUR w całym 
okresie. Kwoty potrzebne do zapewnienia 
minimalnej intensywności pomocy są 
odliczane proporcjonalnie od alokacji 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich, z wyjątkiem tych, których 
alokacja została ograniczona górnym 
pułapem zgodnie z lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Przewidywany wpływ na utratę miejsc pracy o wiele trudniej będzie łagodzić w państwach 
członkowskich o wysokiej stopie bezrobocia.

Poprawka 863
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Jonás Fernández, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
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intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

intensywność pomocy na bezrobotnego 
(mierzoną na podstawie liczby bezrobotnej 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 0,15 EUR w całym 
okresie.

Or. es

Uzasadnienie

FST powinien zawierać kryterium alokacji oparte na wskaźnikach bezrobocia, aby 
uwzględniać nierówne oddziaływanie utraty miejsc pracy wynikającej z włączania 
poszczególnych państw i regionów UE. Ponadto należy wykluczyć kryterium intensywności 
pomocy na mieszkańca, ponieważ wypacza ono cel FST.

Poprawka 864
Raffaele Fitto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

d) wysokość alokacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 10 EUR w całym 
okresie.

Or. en

Poprawka 865
Isabel García Muñoz, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Mónica Silvana 
González

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wysokość alokacji uzyskanych w d) wysokość alokacji uzyskanych w 
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wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 6 EUR w całym 
okresie.

wyniku zastosowania lit. c) jest 
korygowana, aby zagwarantować, że 
ostateczna alokacja z FST zapewni 
intensywność pomocy na mieszkańca 
(mierzoną na podstawie całkowitej liczby 
ludności danego państwa członkowskiego) 
wynoszącą co najmniej 4 EUR w całym 
okresie.

Or. es

Poprawka 866
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty potrzebne do zapewnienia 
minimalnej intensywności pomocy są 
odliczane proporcjonalnie od alokacji 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich, z wyjątkiem tych, których 
alokacja została ograniczona górnym 
pułapem zgodnie z lit. b).

Kwoty potrzebne do zapewnienia 
minimalnej intensywności pomocy są 
odliczane proporcjonalnie od alokacji 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z sugerowanym skreśleniem załącznika I lit. b).

Poprawka 867
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) liczba ludności na obszarach 
wyspiarskich lub górskich zależnej od 
autonomicznej produkcji energii 
elektrycznej przez generatory na olej 
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napędowy lub benzynę (waga 2 %);

Or. en

Poprawka 868
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specjalny przydział środków dla regionów 
najbardziej oddalonych w kwocie 100 mln 
EUR jest przyznawany odnośnym 
państwom członkowskim.

Or. fr

Poprawka 869
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. a) skreśla się

Or. it

Poprawka 870
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b) Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. b)

1.2. Wskazanie terytoriów, które zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte skutkami transformacji, oraz 
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uzasadnienie tego wyboru za pomocą 
odpowiednich szacunków dotyczących 
wpływu na gospodarkę i zatrudnienie 
opartych na najnowszej wersji krajowego 
planu w dziedzinie energii i klimatu.

Or. it

Poprawka 871
Stelios Kympouropoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – sekcja 2 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2 Wskazanie terytoriów, które w 
ostatnim czasie były lub zgodnie z 
przewidywaniami będą najbardziej 
dotknięte negatywnymi skutkami 
transformacji, oraz uzasadnienie tego 
wyboru za pomocą odpowiednich 
szacunków dotyczących wpływu na 
gospodarkę i zatrudnienie opartych na 
informacjach zawartych w sekcji 1.1

Or. en

Poprawka 872
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena wyzwań związanych z 
transformacją w przypadku każdego ze 
wskazanych terytoriów

2. Ocena wyzwań i możliwości 
związanych z transformacją w przypadku 
każdego ze wskazanych terytoriów

Or. en



PE652.418v01-00 164/169 AM\1205769PL.docx

PL

Poprawka 873
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na w 
pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i energooszczędną 
gospodarkę neutralną dla klimatu o obiegu 
zamkniętym, ukierunkowaną na 
osiągnięcie zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2040 r.

Or. en

Poprawka 874
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu

2.1. Ocena skutków gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu oraz 
walki z ubóstwem energetycznym

Or. en

Poprawka 875
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
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do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

do 2030 r., w ramach określonego 
terytorium, służącego wywiązaniu się 
przez państwa członkowskie z 
zobowiązania do ograniczenia wzrostu 
globalnej temperatury do 1,5°C w 
porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej

Or. en

Poprawka 876
Niklas Nienaß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej i walce z 
ubóstwem energetycznym

Or. en

Poprawka 877
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej

2.2. Potrzeby i cele w zakresie rozwoju 
do 2030 r. służącego osiągnięciu 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 878
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Spójność z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami

skreśla się

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e)
[…]
[…]

Or. it

Poprawka 879
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Spójność z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami

skreśla się

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. e)
[...]
[...]

Or. en

Poprawka 880
Pascal Arimont

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3. Spójność z innymi krajowymi, 
regionalnymi lub terytorialnymi 
strategiami i planami

2.3. Spójność z innymi odnośnymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami
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Or. en

Poprawka 881
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h) Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. h)

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie na rzecz inwestycji 
produkcyjnych jest udzielane 
przedsiębiorstwom innym niż 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP:
– wyczerpujący wykaz takich operacji i 
przedsiębiorstw oraz – dla każdej operacji 
i każdego przedsiębiorstwa – uzasadnienie 
konieczności udzielenia takiego wsparcia

Or. it

Poprawka 882
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i); skreśla się

Or. en

Poprawka 883
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – sekcja 2.4 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i); Odniesienie: art. 7 ust. 2 lit. i);

Wypełnić jedynie w przypadku, gdy 
wsparcie inwestycji jest udzielane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących z działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE:
– wyczerpujący wykaz operacji, które 
mają zostać objęte wsparciem, oraz 
uzasadnienie, że przyczynią się one do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu i doprowadzą do znacznej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
większej niż odpowiednie poziomy 
odniesienia stosowane do przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE

Or. it
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W RAMACH POLITYKI 
REGIONALNEJ („RCO”) I WSPÓLNE 
WSKAŹNIKI REZULTATU W RAMACH 
POLITYKI REGIONALNEJ („RCR”) 
DLA FUNDUSZU NA RZECZ 
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI29

WSPÓLNE WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W RAMACH POLITYKI 
REGIONALNEJ („RCO”) DLA 
FUNDUSZU NA RZECZ 
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI29

_________________ _________________
29 Na potrzeby prezentacji danych 
pogrupowano wskaźniki, aby ułatwić 
zestawianie ich ze wskaźnikami 
występującymi w innych rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych funduszy w 

29 Na potrzeby prezentacji danych 
pogrupowano wskaźniki, aby ułatwić 
zestawianie ich ze wskaźnikami 
występującymi w innych rozporządzeniach 
dotyczących poszczególnych funduszy w 
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ramach polityki spójności. ramach polityki spójności.

Or. es

Uzasadnienie

Wskaźniki rezultatu zależą nie tylko od interwencji, ale również od innych czynników.


