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Poprawka 26
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 27
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Ramy prawne regulujące unijną 
politykę spójności na lata 2021–2027, w 
kontekście kolejnych wieloletnich ram 
finansowych, przyczyniają się do realizacji 
zobowiązań Unii do wdrożenia 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do poziomu poniżej 1,5 °C 
oraz do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju określonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych przez skoncentrowanie 
finansowania Unii na celach 
ekologicznych oraz Europejskim filarze 
praw socjalnych. Niniejsze rozporządzenie 
wdraża jeden z priorytetów określonych w 
komunikacie w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu („Europejski Zielony 
Ład”)11 i stanowi część planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy12, który zapewnia dedykowane 
finansowanie w ramach mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji w kontekście 
polityki spójności w celu podejmowania 
wyzwań gospodarczych i społecznych 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu, w pełni opartą na zasobach 
odnawialnych oraz wysoce zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym tak szybko, jak to możliwe, a 
najpóźniej do roku 2050, a także w celu 
pomagania i towarzyszenia regionom i 
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podważy cele dotyczące spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

ludności Europy przez udzielanie 
wsparcia socjalnego, ekonomicznego oraz 
na rynku pracy.

Or. en

Poprawka 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 30
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W niniejszym rozporządzeniu 
należy uwzględnić fakt, że w niektórych 
regionach Europy uprzemysłowienie 
dokonało się w różnych okresach 
historycznych, a inne regiony podejmują 
próby wzbudzenia nowej fali 
industrializacji w uzupełnieniu do reakcji 
na kryzys finansowy i gospodarczy, który 
rozpoczął się w 2008 r. W związku z tym 
należy uwzględnić charakterystykę tych 
regionów i zapewnić im pomoc podczas 
przechodzenia na zrównoważoną i 
zróżnicowaną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.

Or. en

Poprawka 31
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi sprzyjać włączeniu społecznemu i 
być społecznie akceptowalna dla 
wszystkich oraz zmniejszać nierówności, 
tak aby nikt nie był pozostawiony samemu 
sobie. Zarówno Unia, jak i państwa 
członkowskie oraz poszczególne podmioty 
regionalne i lokalne powinny zatem 
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skutków negatywnych. Ważną rolę będzie 
w tym odgrywał budżet Unii.

uwzględnić od samego początku skutki 
społeczne, dotyczące rynku pracy i 
gospodarcze transformacji, a także 
wdrożyć wszelkie możliwe instrumenty w 
celu łagodzenia skutków negatywnych i 
zwiększenia skutków pozytywnych, takich 
jak tworzenie godnych i zrównoważonych 
miejsc pracy lub poprawa jakości 
powietrza. Ważną rolę będzie w tym 
odgrywał budżet Unii.

Or. en

Poprawka 32
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby transformacja była skuteczna, 
musi być sprawiedliwa i społecznie 
akceptowalna dla wszystkich. Zarówno 
Unia, jak i państwa członkowskie muszą 
zatem uwzględnić od samego początku 
skutki gospodarcze i społeczne 
transformacji, a także wdrożyć wszelkie 
możliwe instrumenty w celu łagodzenia 
skutków negatywnych. Celem 
kontrolowanej transformacji jest 
uniknięcie zapaści gospodarczej 
najbardziej narażonych regionów bez 
jednoczesnego podważania podstawy 
rozwoju gospodarczego w tych regionach. 
Ważną rolę będzie w tym odgrywał budżet 
Unii.

Or. en

Poprawka 33
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 35
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 36
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest 
łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej poprzez 
wspieranie najbardziej dotkniętych 
terytoriów i pracowników. Zgodnie z 
celem szczegółowym FST, działania 
wspierane przez ten fundusz powinny 
bezpośrednio przyczyniać się do 
złagodzenia skutków transformacji poprzez 
finansowanie modernizacji i 
restrukturyzacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie za pośrednictwem szkoleń, 
przekwalifikowywania i zaktualizowanych 
programów nauczania. Znajduje to 
odzwierciedlenie w celu szczegółowym 
FST, który został ustanowiony na tym 
samym poziomie co cele polityki określone 
w art. [4] rozporządzenia UE [nowe RWP] 
i jest wskazany razem z tymi celami. Ze 
względu na charakter polityki 
transformacji proponuje się, aby FST był 
instrumentem długoterminowym przy 
zapewnieniu pełnej zgodności z wizją 
osiągnięcia neutralności klimatycznej na 
kontynencie do 2050 r.

Or. en

Poprawka 37
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

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

Transformacji („FST”), który jest jednym z 
filarów mechanizmu sprawiedliwej 
transformacji wdrażanego w ramach 
polityki spójności. Celem FST jest nie 
tylko łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji klimatycznej, ale również 
stworzenie i wzmocnienie przyszłych 
pozytywnych skutków poprzez wspieranie 
najbardziej dotkniętych terytoriów oraz 
zamieszkujących je osób, w szczególności 
pracowników. Zgodnie z celem 
szczegółowym FST, działania wspierane 
przez ten fundusz powinny bezpośrednio 
przyczyniać się do ułatwienia i 
stymulowania transformacji poprzez 
tworzenie możliwości trwałego 
zatrudnienia, łagodzenie negatywnych 
skutków społecznych oraz finansowanie 
dywersyfikacji, zrównoważonego rozwoju 
i modernizacji lokalnej gospodarki oraz 
ograniczenie niekorzystnego wpływu na 
zatrudnienie. Znajduje to odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym FST, który został 
ustanowiony na tym samym poziomie co 
cele polityki określone w art. [4] 
rozporządzenia UE [nowe RWP] i jest 
wskazany razem z tymi celami.

Or. en

Poprawka 38
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

FST powinien odgrywać kluczową rolę we 
włączaniu działań w dziedzinie klimatu w 
główny nurt polityki. Środki z własnej puli 
FST mają charakter uzupełniający i 
dodatkowy w stosunku do inwestycji 
koniecznych do osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z 
budżetu unijnego na wsparcie celów w 
zakresie klimatu.

Or. en

Poprawka 39
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 40
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Parlament Europejski dał wielokrotnie jasno do zrozumienia, że osiągnięcie ambitnych celów 
polityki Unii Europejskiej wymaga ambitnego budżetu. Ustanowienie tego nowego funduszu 
nie może prowadzić do cięć w innych podstawowych instrumentach polityki regionalnej Unii.

Poprawka 41
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 42
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Petar Vitanov, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności. Mechanizm przesunięć musi 
być elastyczny, aby umożliwić państwom 
członkowskim ocenę, jak najlepiej 
przydzielać zasoby.

Or. en

Poprawka 43
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach instrumentów 
polityki spójności oraz wszelkich innych 
stosownych unijnych i krajowych 
instrumentów finansowania 
ukierunkowanych na narażone sektory.

Or. en

Poprawka 44
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Środki z FST powinny uzupełniać 
zasoby dostępne w ramach polityki 
spójności oraz innych środków 
publicznych udostępnionych przez 
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wszystkie państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 45
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 46
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 
kopalnych lub na działalności 
przemysłowej charakteryzującej się 
wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych, z uwagi na konieczność 
stopniowego wycofywania się z tych 
rodzajów działalności albo przystosowania 
ich do wymogów transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej, a które nie 
dysponują środkami finansowymi na 
wprowadzenie zmian. W związku z tym 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
specyficzne wyzwania związane ze 
skutkami przejścia na neutralność 
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członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

klimatyczną w regionach odległych i 
wyspiarskich oraz na obszarach o 
niekorzystnym położeniu geograficznym, 
a także na obszarach borykających się z 
wyzwaniem demograficznym, jakim jest 
wyludnianie się. FST powinien zatem 
objąć wszystkie państwa członkowskie, ale 
podział jego środków finansowych 
powinien odzwierciedlać zdolność państw 
członkowskich do finansowania inwestycji 
koniecznych do sprostania transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej.

Or. es

Poprawka 47
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Celem FST jest wspieranie transformacji regionów, których dobrobyt gospodarczy i 
społeczny zależy od przemysłu wydobywczego lub ciężkiego. Nie należy jednak zapominać o 
regionach wyspiarskich czy oddalonych, które często nie są podłączone do ogólnej 
infrastruktury energetycznej, a do produkcji energii elektrycznej potrzebują niezależnych 
generatorów na olej napędowy lub benzynę.

Poprawka 48
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 49
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 50
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 51
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przejście na gospodarkę neutralną 
dla klimatu jest wyzwaniem dla wszystkich 
państw członkowskich. Będzie ono 
szczególnie trudne w przypadku państw 
członkowskich, których gospodarki 
opierają się w dużej mierze na paliwach 

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

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

Or. en

Poprawka 52
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja musi wprowadzić 
mechanizm podatku granicznego od 
emisji dwutlenku węgla w ramach 
zasobów własnych UE, aby ustanowić 
odpowiednie ramy finansowe FST i 
zapewnić równość szans, ograniczając 
przenoszenie produkcji poza terytorium 
UE i zyskując nowe środki na realizację 
polityki ograniczania emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne wieloletnie ramy finansowe UE (WRF) mają pewne ograniczenia, a KE może 
zapewnić ramy finansowe dla FST przez wprowadzenie nowego źródła dochodów do budżetu 
UE w postaci mechanizmu podatku granicznego od emisji dwutlenku węgla.
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Poprawka 53
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. pt

Poprawka 54
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

projekty powinny przyczyniać się do 
przejścia na neutralną dla klimatu 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 
przypadku sektorów upadających, takich 
jak wytwarzanie energii w oparciu o 
węgiel kamienny i brunatny, torf i łupki 
bitumiczne lub wydobycie tych stałych 
paliw kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji. Komisja powinna wziąć 
pod uwagę te inicjatywy podjęte w 
państwach członkowskich, regionach lub 
gminach przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, które mogłyby 
być źródłem dodatkowej wiedzy fachowej i 
specjalistycznej na potrzeby sprawiedliwej 
transformacji przewidzianej w niniejszym 
rozporządzeniu. Jednocześnie Komisja 
powinna udostępniać dobre praktyki 
wynikające z wprowadzenia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

_________________ _________________
13 Wskazanych w komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 

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

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

Or. en

Poprawka 55
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Niniejsze rozporządzenie określa 
rodzaje inwestycji, w przypadku których 
FST może wspierać wydatki. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Wykaz inwestycji powinien obejmować 
inwestycje, które wspierają lokalne 
gospodarki i są zrównoważone w długim 
okresie, zapewniając pełną zgodność ze 
wszystkimi celami Zielonego Ładu oraz 
celem paryskiego porozumienia 
klimatycznego polegającym na 
ograniczeniu globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. 
Finansowane projekty powinny 
przyczyniać się do przejścia na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. W przypadku sektorów 
upadających, takich jak wytwarzanie 
energii w oparciu o węgiel kamienny i 
brunatny, torf, gaz, ropę i łupki bitumiczne 
lub wydobycie tych stałych paliw 
kopalnych, wsparcie powinno być 
powiązane ze stopniowym wycofywaniem 
się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
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technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, przy 
jednoczesnym wspieraniu przesunięcia 
międzygałęziowego w ramach transportu, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE najpóźniej do 2050 r.13, 
przy jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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

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

Or. en

Poprawka 56
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 57
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

się z danej działalności i odpowiednim 
zmniejszaniem poziomu zatrudnienia. W 
przypadku transformacji sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji gazów cieplarnianych 
wsparcie powinno promować nową 
działalność poprzez wdrażanie nowych 
technologii, procesów lub produktów, 
prowadząc do znacznej redukcji emisji 
zgodnie z celami UE w dziedzinie klimatu 
do 2030 r. i dążeniem do neutralności 
klimatycznej UE do 2050 r.13, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i poprawie 
zatrudnienia oraz zapobieganiu degradacji 
środowiska. Szczególną uwagę należy 
również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie dyspozycyjności i dostępności 
transportu, cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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

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

Or. en

Poprawka 58
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. es

Poprawka 59
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

transformacji sektorów charakteryzujących 
się wysokim poziomem emisji gazów 
cieplarnianych wsparcie powinno 
promować nową działalność poprzez 
wdrażanie nowych technologii, procesów 
lub produktów, prowadząc do znacznej 
redukcji emisji zgodnie z celami UE w 
dziedzinie klimatu do 2030 r. i dążeniem 
do neutralności klimatycznej UE do 2050 
r.13, przy jednoczesnym utrzymaniu i 
poprawie zatrudnienia oraz zapobieganiu 
degradacji środowiska. Szczególną uwagę 
należy również poświęcić działaniom 
stymulującym innowacje i badania w 
dziedzinie zaawansowanych i 
zrównoważonych technologii, a także w 
dziedzinie cyfryzacji i łączności, pod 
warunkiem że środki te pomagają łagodzić 
negatywne skutki uboczne przechodzenia 
na neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i przyczyniają się do 
tej transformacji.

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

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

Or. en

Poprawka 60
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) FST powinien również wspierać 
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działalność przemysłową, która – mimo że 
nie generuje znaczących emisji gazów 
cieplarnianych – obejmuje wytwarzanie 
produktów przemysłowych dotkniętych 
skutkami przejścia na neutralność 
klimatyczną UE. W związku z tym 
europejski sektor produkcji pojazdów 
silnikowych jest jednym z sektorów 
najbardziej dotkniętych skutkami 
transformacji i jego sytuacja będzie się 
jeszcze pogarszać, ponieważ funkcjonuje 
on w kontekście intensyfikacji 
konkurencji międzynarodowej i 
zaostrzania wymogów środowiskowych, a 
odpowiada za prawie 20 % emisji CO2 w 
Unii. Nie można zatem osiągnąć 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla bez specjalnego 
wsparcia dla tego sektora, który 
odpowiada za 8,5 % miejsc pracy w 
przemyśle w UE, 7,5 % PKB UE i około 
3,5 mln bezpośrednich miejsc pracy, co 
stanowi 11,4 % miejsc pracy w przemyśle 
wytwórczym UE, oraz 13,8 mln 
pośrednich miejsc pracy. W szczególności, 
jako że producenci pojazdów, ich 
dostawcy oraz sektory konserwacji i 
naprawy ponoszą największe ryzyko, FST 
powinien wspierać te sektory oraz 
pomagać pracownikom i osobom 
poszukującym pracy w 
przekwalifikowaniu się w kierunku 
bardziej nowoczesnych umiejętności, 
zwłaszcza w kontekście alternatywnych 
gałęzi przemysłu produkujących pojazdy 
bezemisyjne lub niskoemisyjne.

Or. en

Poprawka 61
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(10a) Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien uwzględniać 
wyzwania demograficzne, z którymi 
borykają się terytoria dotknięte skutkami 
transformacji klimatycznej, w 
szczególności doświadczające problemu, 
jakim jest ich wyludnianie się. Te 
wyludnione lub słabo zaludnione obszary 
stoją przed ogromnymi wyzwaniami pod 
względem podstawowych usług, łączności 
i infrastruktury. Struktura społeczno-
ekonomiczna tych wyludnionych lub słabo 
zaludnionych obszarów, których 
gospodarki opierają się w dużej mierze na 
paliwach kopalnych, najbardziej odczuje 
zatem skutki transformacji klimatycznej. 
W związku z tym Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji powinien 
wspierać tworzenie miejsc pracy na tych 
obszarach, zapobiegając przenoszeniu 
produkcji i spadkowi liczby ludności, z 
którym wiązałoby się jeszcze większe 
opustoszenie tych terytoriów.

Or. es

Poprawka 62
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W celu ochrony grup osób, które 
najprawdopodobniej będą wymagały 
wsparcia w celu osiągnięcia transformacji 
klimatycznej, FST powinien wspierać 
podnoszenie i zmianę kwalifikacji 
pracowników dotkniętych skutkami 
transformacji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na osoby najbardziej potrzebujące 
zgodnie z definicją zawartą w 
[rozporządzenie w sprawie EFS+], co 
ułatwi im dostosowanie się do nowych 
możliwości zatrudnienia oraz osiągnięcie 
równowagi płci we wszystkich sektorach, a 
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także dostarczenie aktywnych strategii 
politycznych dotyczących rynku pracy i 
umiejętności, ukierunkowanych na 
przyszłościowe sektory i zatrudnienie, 
pomoc osobom dotkniętym transformacją 
oraz zindywidualizowaną pomoc w 
poszukiwaniu pracy, zapewniając 
wszystkim grupom ludzi równy dostęp bez 
dyskryminacji, i aktywną integrację na 
rynku pracy na rzecz wszystkich kategorii 
osób poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 63
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 64
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 66
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 67
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zapewnić, aby wdrażanie 
priorytetów finansowanych przez FST 
przyczyniało się do promowania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE. 
Przeprowadzone ewaluacje wskazały na 
duże znaczenie uwzględniania celów 
równości płci we wszystkich aspektach 
programów oraz na wszystkich etapach 
przygotowywania, monitorowania, 
wdrażania i ewaluacji programów 
operacyjnych w sposób terminowy i 
spójny, przy jednoczesnym podjęciu 
konkretnych działań promujących 
równość płci, niezależność ekonomiczną 
kobiet, podwyższanie poziomu kształcenia 
i umiejętności oraz przywrócenie kobiet 



PE650.571v02-00 38/128 AM\1207831PL.docx

PL

będących ofiarami przemocy zarówno na 
rynek pracy, jak i do społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 68
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
terytoriów wymagających dodatkowego 
wsparcia w celu osiągnięcia transformacji, 
FST powinien wspierać inwestycje 
produkcyjne oferujące możliwości w 
zakresie tworzenia miejsc pracy w 
ekologicznych i zrównoważonych MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i ekologicznego, 
godnego i zrównoważonego zatrudnienia. 
W przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji oraz gdy 
wspierają nadrzędny cel FST, jakim jest 
przyspieszenie przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym odporną na zmianę 
klimatu, poprzez stworzenie lub wsparcie 
przystosowania znacznej liczby miejsc 
pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone pod 
warunkiem, że przyczyniają się do 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu do 2050 r., a redukcja emisji 
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odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

przewyższa znacznie odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14 oraz 
pod warunkiem, że zapewniają ochronę 
znacznej liczby godnych i 
zrównoważonych miejsc pracy. Wszelkie 
takie inwestycje powinny być odpowiednio 
uzasadnione w odpowiednim terytorialnym 
planie sprawiedliwej transformacji oraz 
powinny być zrównoważone i spójne z 
zasadą „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, wyłączając z zakresu FST 
wszelkie inwestycje w infrastrukturę 
opartą na paliwach kopalnych. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

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

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

Or. en

Poprawka 69
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 70
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE; w 
szczególności, wsparcie inwestycji 
produkcyjnych dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP powinno 
ograniczać się do przedsiębiorstw 
znajdujących się na obszarach 
wyznaczonych jako obszary objęte pomocą 
do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE.

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

Or. en

Poprawka 71
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Aby zwiększyć dywersyfikację 
gospodarczą terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji, FST powinien 
wspierać inwestycje produkcyjne w MŚP. 
Inwestycje produkcyjne należy rozumieć 
jako inwestycje w środki trwałe lub aktywa 
niematerialne i prawne przedsiębiorstw 
służące produkcji towarów i usług i 
przyczyniające się w ten sposób do 
akumulacji brutto i zatrudnienia. W 
przypadku przedsiębiorstw innych niż 
MŚP inwestycje produkcyjne należy 
wspierać tylko wówczas, gdy są one 
konieczne do ograniczenia utraty miejsc 
pracy wskutek transformacji poprzez 
stworzenie lub ochronę znacznej liczby 
miejsc pracy i gdy nie prowadzą one do 
przeniesienia produkcji ani nie są 
rezultatem przeniesienia produkcji. 
Inwestycje w istniejące zakłady 
przemysłowe, w tym zakłady objęte 
unijnym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji, powinny być dozwolone, jeżeli 
przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r., a redukcja emisji przewyższa znacznie 
odpowiednie poziomy odniesienia 
ustanowione do celów przydziału 
bezpłatnych uprawnień na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14 oraz jeżeli 
zapewniają ochronę znacznej liczby miejsc 
pracy. Wszelkie takie inwestycje powinny 
być odpowiednio uzasadnione w 
odpowiednim terytorialnym planie 
sprawiedliwej transformacji. W celu 
ochrony integralności rynku wewnętrznego 
i polityki spójności wsparcie na rzecz 
przedsiębiorstw powinno być zgodne z 
unijnymi zasadami pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
zaistniałe zmiany strukturalne i środki 
wymagane w związku z tymi zmianami. 
Wyjątek ten powinien umożliwiać 
wspieranie rozwoju gospodarczego 
regionów, w których występuje 
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do celów art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE. nadmiernie niski poziom życia lub 
poważny stan niedostatecznego 
zatrudnienia, oraz regionów najbardziej 
oddalonych z uwagi na ich sytuację 
strukturalną, gospodarczą i społeczną.

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

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

Or. el

Uzasadnienie

Na niektórych obszarach Unii Europejskiej zasady pomocy państwa zezwalają na wypłacanie 
wsparcia przedsiębiorstwom, które nie są MŚP. Są to przede wszystkim obszary ubogie, 
obszary o wysokim bezrobociu i regiony najbardziej oddalone.

Poprawka 72
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

Or. en

Poprawka 73
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Maria Grapini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Sprawiedliwa dystrybucja środków 
powinna przebiegać zgodnie z zasadą 
uwzględnienia „regionów priorytetowych 
charakteryzujących się wysoką 
intensywnością emisji dwutlenku węgla”, 
która łącznie obejmuje regiony, których 
gospodarki opierają się w dużej mierze na 
węglu (i elektrowniach węglowych) i 
których PKB na mieszkańca jest mniejszy 
niż średnia unijna.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach Funduszu należy nadać priorytet obszarom charakteryzującym się wysoką 
intensywnością emisji dwutlenku węgla, w szczególności tym, których gospodarki opierają się 
w dużej mierze na węglu (i elektrowniach węglowych) i których PKB na mieszkańca jest 
mniejszy niż średnia unijna.  Jako główne kryteria kwalifikowalności należy przyjąć liczbę 
miejsc pracy w wydobyciu węgla, zużycie energii oraz sektory charakteryzujące się wysoką 
intensywnością emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 74
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić elastyczność w 
programowaniu zasobów FST w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu”, należy umożliwić przygotowanie 
odrębnego programu FST lub 
programowanie zasobów FST w ramach co 
najmniej jednego odrębnego priorytetu 
objętego programem wspieranym przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego („EFRR”), Europejski 
Fundusz Społeczny Plus („EFS+”) lub 
Fundusz Spójności. Zgodnie z art. 21a 

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

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

Or. en

Poprawka 75
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE650.571v02-00 48/128 AM\1207831PL.docx

PL

Poprawka 76
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 77
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wsparcie FST powinno być 
uzależnione od skutecznego wdrożenia na 

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

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

Or. en

Poprawka 78
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

transformacji, opierając się na istniejącej 
platformie dla regionów górniczych w 
okresie transformacji, aby umożliwić 
dwustronną i wielostronną wymianę 
zebranych doświadczeń i najlepszych 
praktyk obejmujących wszystkie 
odpowiednie sektory, a także monitorować 
proces transformacji.

Or. en

Poprawka 79
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ekologicznych planów energetycznych 
dostępnych i przystępnych cenowo dla 
mieszkańców terytoriów dotkniętych 
skutkami transformacji. Ponadto plany 
terytorialne powinny odzwierciedlać 
specyficzne wyzwania związane ze 
skutkami przejścia na neutralność 
klimatyczną w regionach odległych i 
wyspiarskich oraz na obszarach o 
niekorzystnym położeniu geograficznym, 
a także na obszarach borykających się z 
wyzwaniem demograficznym, jakim jest 
ich wyludnianie się. Wsparcie finansowe z 
FST powinny otrzymywać jedynie te 
inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. es

Poprawka 80
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dotkniętych skutkami transformacji w 
celu zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu. Terytoria te powinny być 
precyzyjnie określone i powinny 
odpowiadać regionom NUTS 3 albo być 
częściami tych regionów. W planach 
należy szczegółowo opisać wyzwania, 
przed którymi stoją te terytoria, oraz ich 
potrzeby, a także wskazać, jakiego rodzaju 
operacje są konieczne, w sposób 
zapewniający spójny rozwój odpornej na 
zmianę klimatu działalności gospodarczej, 
która powinna też umożliwiać przejście na 
neutralność klimatyczną i osiągnięcie 
celów Zielonego Ładu. Wsparcie 
finansowe z FST powinny otrzymywać 
jedynie te inwestycje, które są zgodne z 
planami transformacji. Terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji powinny 
stanowić część programów (wspieranych z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub 
FST, w zależności od przypadku), które 
zostały zatwierdzone przez Komisję.

Or. el

Uzasadnienie

Ważne jest również podkreślenie społecznego aspektu FST.

Poprawka 81
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 82
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 84
Clotilde Armand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 85
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji należy przedłożyć jak 
najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Stanowi to wyzwanie dla 
instytucji zarządzających i państw 
członkowskich pod względem realizacji 
planów, ponieważ ich przyjęcie jest 
konieczne do uwolnienia finansowania. 
Aby ułatwić sprostanie temu wyzwaniu, 
przed przyjęciem planów należy zatem 
udostępnić warunkowe płatności 
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zaliczkowe na pomoc techniczną.

Or. en

Uzasadnienie

In the aftermath of the coronavirus crisis, European regions will be under stress, and their 
focus should be on empowering workers and regional communities through cohesion policy 
rather than using these funds for other purposes. The future recovery has to offer the regions 
a chance to develop a new model of prosperity. At this stage, there still no forecast what will 
be the impact of the coronavirus crises on the economy, but in any case, we can assume that 
the economy now is in line to suffer a fall in output worse than the last financial crises.

The regions will need a time for careful assessment of the economic consequences of the 
pandemic, therefore they will need enough time for submitting their territorial just transition 
plans.

Poprawka 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(16a) Obszary i priorytety inwestycyjne 
określone przez Komisję Europejską w 
załączniku D do sprawozdań krajowych za 
rok 2020 powinny być orientacyjne, nie 
ograniczając możliwości państw 
członkowskich w zakresie proponowania 
obszarów wspieranych dzięki FST.

Or. en

Poprawka 88
Clotilde Armand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

(17) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
290 TFUE Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów na 
potrzeby zmiany elementów zawartych w 
załączniku III do niniejszego 
rozporządzenia dotyczących wspólnych 
wskaźników produktu i rezultatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów oraz przy udziale 
przedstawicieli społeczności dotkniętej 
skutkami transformacji, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich; eksperci 
ci mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
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delegowanych.

_________________ _________________
15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13. 15 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Or. en

Poprawka 89
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Cele rozporządzenia należy poddać przeglądowi, aby uwzględnić społeczne i gospodarcze 
skutki pandemii COVID-19 w najbardziej dotkniętych nimi regionach UE.

Poprawka 90
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji („FST”) w celu zapewnienia 
wsparcia grupom ludzi i terytoriom, które 
wymagają dodatkowego wsparcia w celu 
przejścia na neutralną dla klimatu, w 
pełni opartą na zasobach odnawialnych, 
wysoce zasobo- i energooszczędną unijną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2050 
r., oraz w celu przekształcenia wyzwań w 
możliwości, w szczególności pod względem 
tworzenia godnych i trwałych 
ekologicznych miejsc pracy oraz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, edukacji i szkoleń na rzecz 
wsparcia nowego modelu gospodarczego 
zapewniającego wszystkim dobrobyt i 
pomyślność, nie wykraczając poza 
ograniczenia naszej planety.

Or. en

Poprawka 91
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wsparcia terytoriom lub rodzajom 
działalności gospodarczej, które 
napotykają poważne wyzwania społeczno-
gospodarcze związane z procesem 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
gospodarkę UE do 2050 r.

Or. en

Poprawka 92
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Określa ono cel szczegółowy FST, 
jego zasięg geograficzny i zasoby, zakres 
wsparcia, a także szczegółowe przepisy 
dotyczące programowania i wskaźników 
niezbędnych do monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w osiągnięcie celu w postaci zatrudnienia i wzrostu gospodarczego otrzymują już 
wsparcie z EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ i występują tutaj istotne zbieżności.  FST 
powinien zostać utworzony niezależnie od celów polityki spójności i powinien być powiązany 
z RWP wyłącznie w zakresie, w jakim miałby być wdrażany zgodnie z przepisami 
wykonawczymi RWP.

Poprawka 93
Maria Grapini

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

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

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

Or. ro

Poprawka 94
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 95
Andor Deli

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

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

FST przyczynia się do realizacji celu 
szczegółowego, jakim jest umożliwienie 
regionom i obywatelom łagodzenia 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych skutków transformacji w 
kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w osiągnięcie celu w postaci zatrudnienia i wzrostu gospodarczego otrzymują już 
wsparcie z EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ i występują tutaj istotne zbieżności.  FST 
powinien zostać utworzony niezależnie od celów polityki spójności i powinien być powiązany 
z RWP wyłącznie w zakresie, w jakim miałby być wdrażany zgodnie z przepisami 
wykonawczymi RWP.

Poprawka 96
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 97
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Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. FST wspiera cel „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” we 
wszystkich państwach członkowskich, przy 
jednoczesnym poszanowaniu i wsparciu 
nadrzędnych celów Europejskiego 
Zielonego Ładu, a w szczególności 
ogólnounijnego celu dotyczącego 
neutralności klimatycznej określonego w 
Europejskim prawie o klimacie, aby 
sprostać wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu i ochroną środowiska przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej 
transformacji, podczas której nikt nie jest 
pozostawiony samemu sobie.

Or. en

Poprawka 98
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Uzasadnienie

Jako że proponowany FST ma znacznie szerszy zakres niż zaproponowany wcześniej przez 
Parlament Europejski fundusz sprawiedliwej transformacji energetycznej, potrzebny jest 
znacznie większy budżet. Nie powinno to jednak narażać na szwank środków pozostałych 
funduszy spójności.

Poprawka 99
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 100
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasoby FST na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” dostępne na 
zobowiązania budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 15 mld EUR w cenach z 
2018 r. i mogą zostać zwiększone, w 
zależności od przypadku, o dodatkowe 
zasoby przydzielone w budżecie Unii oraz 
o inne zasoby zgodnie z podstawowym 
aktem prawnym.
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Poprawka 101
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, o 
której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie 2 % w 
skali roku.

Do celów programowania, a następnie 
uwzględnienia w budżecie Unii kwota, o 
której mowa w akapicie pierwszym, 
podlega indeksacji na poziomie co 
najmniej 2 % w skali roku.

Or. en

Poprawka 102
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 103
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4



AM\1207831PL.docx 67/128 PE650.571v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 104
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

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

Or. en

Poprawka 105
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera wyłącznie 
następujące działania:

Zgodnie z ust. 1 FST wspiera następujące 
działania:

Or. en

Poprawka 106
Massimiliano Salini

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pośród podmiotów kwalifikujących się do otrzymania finansowania należy uwzględnić 
przedsiębiorstwa o małej i średniej kapitalizacji (zatrudniające do 499 pracowników).

Poprawka 107
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 108
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) inwestycje w dywersyfikację lub 
ekspansję funkcjonujących już 
przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
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przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;

Or. en

Poprawka 109
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 110
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 111
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 112
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. pt

Poprawka 113
Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym inwestycje w zrównoważony transport 
i zrównoważoną infrastrukturę, m.in. 
wspierające elektryfikację i 
wykorzystywanie biopaliw w celu 
stopniowego wycofywania paliw 
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kopalnych, zapewniające efektywność 
energetyczną i wykorzystywanie energii ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 114
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym wdrażanie ekologicznych środków 
transportu, i w efektywność energetyczną;

Or. el
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Poprawka 116
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur zapewniających 
przystępną cenowo czystą energię, w 
redukcję emisji gazów cieplarnianych, w 
tym rozwój usług z zakresu 
zrównoważonej mobilności, efektywność 
energetyczną i energię ze źródeł 
odnawialnych;

Or. es

Poprawka 117
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 118
Jörgen Warborn

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

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

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

Or. sv

Poprawka 119
Clotilde Armand

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w przejście na 
produkcję gazu ziemnego, w przypadku 
gdy rozwój gospodarczy terytorium jest w 
znacznym stopniu uzależniony od 
produkcji paliw kopalnych i gdy cel w 
postaci rozwoju zrównoważonego pod 
względem społecznym i gospodarczym 
wymaga stopniowego przechodzenia na 
mniej zanieczyszczające sektory produkcji 
energii;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Niektóre obszary są całkowicie uzależnione od przemysłu węglowego, zarówno 
pod względem zatrudnienia, jak i wpływów podatkowych. W takich przypadkach jedynie 
stopniowe odchodzenie od węgla w kierunku produkcji gazu ziemnego może zapobiec 
niekorzystnym skutkom dla lokalnego rozwoju.

Poprawka 120
Massimiliano Salini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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da) inwestycje związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem lub spalaniem gazu 
ziemnego, pod warunkiem że ograniczają 
znacząco emisje gazów cieplarnianych;

Or. en

Uzasadnienie

W sektorze produkcyjnym znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych można osiągnąć 
dzięki zastąpieniu stałych paliw kopalnych gazem ziemnym.

Poprawka 121
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inwestycje w systemy ciepłownicze 
oraz ich modernizację;

Or. en
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Poprawka 123
Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową, w tym inwestycje w 
infrastrukturę szerokopasmową, w 
szczególności na obszarach wyspiarskich, 
oddalonych i słabo zaludnionych, aby 
umożliwić pracę zdalną i ograniczanie 
emisji;

Or. en

Poprawka 124
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w cyfryzację i łączność 
cyfrową;

e) inwestycje w cyfryzację, sztuczną 
inteligencję i łączność cyfrową;

Or. en

Poprawka 125
Ondřej Kovařík

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje we wdrażanie 
technologii i infrastruktur 
zapewniających czystą ekologicznie i 
zrównoważoną mobilność, która jest 
przystępna cenowo, przyczyniając się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
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dywersyfikacji rozwiązań w zakresie 
mobilności;

Or. en

Poprawka 126
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea)  inwestycje w dyspozycyjność i 
dostępność transportu;

Or. en

Poprawka 127
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) inwestycje w regenerację, 
dekontaminację i renaturalizację terenów 
oraz projekty zmieniające ich 
przeznaczenie, w tym m.in. tworzenie 
ośrodków różnorodności biologicznej, z 
korzyścią dla zrównoważonej turystyki.

Or. en

Poprawka 128
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

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

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

Or. en

Poprawka 129
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje w ogólnodostępną i 
zrównoważoną multimodalną mobilność 
miejską;

Or. en

Poprawka 130
Clotilde Armand

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) inwestycje w lokalną 
infrastrukturę transportową;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: W przypadku gdy gospodarka danego terytorium jest w dużym stopniu 
uzależniona od przemysłu wydobywczego charakteryzującego się wysokimi poziomami emisji 
gazów cieplarnianych, a jednocześnie nie jest zróżnicowana, jeżeli istniejące struktury 
mogłyby zamortyzować część skutków transformacji, niezbędny jest rozwój infrastruktury 
transportowej, aby umożliwić lepszą integrację takiego terytorium na jednolitym rynku UE, a 



PE650.571v02-00 78/128 AM\1207831PL.docx

PL

w ten sposób częściowo zrównoważyć negatywne skutki transformacji.

Poprawka 131
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 132
Elena Kountoura

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) inwestycje w rozwój 
zrównoważonej turystyki, w tym przez 
zmianę sposobu użytkowania obiektów 
przemysłowych, które mają przestać 
funkcjonować, przekształcając je w 
obiekty podkreślające historię 
przemysłową i dziedzictwo kulturowe 
regionów przechodzących transformację;

Or. el

Poprawka 133
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 134
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 135
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) likwidację lub budowę elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Uzasadnienie

Rola energii jądrowej – oprócz technologii energetycznych opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych – ma zasadnicze znaczenie dla dekarbonizacji sektora energetycznego.

Poprawka 136
Andor Deli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb)  inwestycje w zrównoważoną 
multimodalną mobilność miejską;

Or. en

Poprawka 138
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) inwestycje w dekarbonizację 
transportu;
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Or. en

Poprawka 139
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc)  inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania gazu ziemnego;

Or. en

Poprawka 140
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) inwestycje w środki na rzecz 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych, w tym inwestycje we 
wszelkiego rodzaju systemy ciepłownicze;

Or. en

Poprawka 141
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) inwestycje w programy na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników;
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Or. en

Poprawka 142
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników;

h) podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób samozatrudnionych;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 143
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) rozwój niezbędnej infrastruktury 
społecznej w celu wspierania dostępu do 
rynku pracy, włączenia społecznego i 
aktywnego starzenia się w dobrym 
zdrowiu;

Or. en

Poprawka 144
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) inwestycje w edukację oraz 
programy szkolenia zawodowego;

Or. en

Poprawka 145
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera h – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) inwestycje w programy edukacyjne 
w zakresie przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 146
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 147
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) aktywne włączanie osób 
poszukujących pracy;

j) aktywne i pełne włączanie osób 
poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 148
Rovana Plumb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Podnoszenia i zmiany kwalifikacji nie należy ograniczać do pracowników, lecz należy 
rozszerzać te działania o szkolenia dla osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy itp. w 
odniesieniu do miejsc pracy w ramach zielonej gospodarki.

Poprawka 149
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Clotilde Armand

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) środki służące zapewnieniu 
gotowości na wypadek sytuacji 
kryzysowej;

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Pandemia koronawirusa pokazuje, że państwa członkowskie potrzebują 
struktur i zasobów ludzkich umożliwiających radzenie sobie z nieoczekiwanymi potrzebami. 
W związku z tym, w stosownych przypadkach, transformacja może służyć zapewnieniu lepszej 
odporności.

Poprawka 150
Clotilde Armand

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) pomoc ekspertów w opracowaniu 
planów sprawiedliwej transformacji i 
stosownych dokumentów programowych 
w celu wsparcia podmiotów lokalnych we 
wdrażaniu FST;

Or. en

Poprawka 151
Maria Grapini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie działalności gospodarczej 
wymaga zarządzania zapewniającego 
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wszystkim wnioskodawcom równość 
szans.

Or. ro

Poprawka 152
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Oprócz tego FST może wspierać, na 
obszarach wyznaczonych jako obszary 
objęte pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. 
a) i c) TFUE oraz zgodnie z unijnymi 
przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
określonymi w art. 107 i 108 TFUE, 
inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwa inne niż MŚP, pod 
warunkiem że inwestycje te zostały 
zatwierdzone jako część terytorialnego 
planu sprawiedliwej transformacji w 
oparciu o informacje wymagane na 
podstawie art. 7 ust. 2 lit. h) oraz zostały 
poddane dodatkowej kontroli w celu 
sprawdzenia ich zgodności z Europejskim 
filarem praw socjalnych. Takie inwestycje 
kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, 
gdy są niezbędne do wdrożenia 
terytorialnego planu sprawiedliwej 
transformacji, mają zrównoważony 
charakter i nie powodują zwiększenia lub 
utrzymania zależności od paliw 
kopalnych.

Or. en

Poprawka 153
Ciarán Cuffe

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

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

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

Or. en

Poprawka 154
Petar Vitanov, Vera Tax, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Maria Grapini, István Ujhelyi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 155
Andor Deli, Jörgen Warborn, Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Rola energii jądrowej – oprócz technologii energetycznych opartych na energii ze źródeł 
odnawialnych – ma zasadnicze znaczenie dla dekarbonizacji sektora energetycznego, dlatego 
energia jądrowa nie powinna być wyłączona ze wsparcia.

Poprawka 156
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych;

a) likwidacji, budowy ani 
przedłużania cyklu życia elektrowni 
jądrowych lub wszelkiego rodzaju 
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inwestycji w elektrownie jądrowe, a także 
magazynowania odpadów jądrowych lub 
zarządzania nimi;

Or. en

Poprawka 157
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działań przemysłowych, których 
produkty gotowe lub ich zastosowanie są 
niezgodne z celem dotyczącym 
neutralności klimatycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z podejściem sprawozdawców wyrażonym w projekcie opinii.

Poprawka 158
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) nie przeznacza się unijnego 
finansowania na działania związane z 
planowaniem nowego wydobycia paliw 
kopalnych lub produkcji torfu, w tym 
ponownym otwieraniem tymczasowo 
zlikwidowanych zakładów wydobywczych 
w regionie NUTS 2, do którego należy 
dane terytorium, w trakcie trwania 
programu;

Or. en
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Poprawka 159
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Poprawka 160
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en
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Poprawka 161
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy a priori wykluczać przedsiębiorstw z zakresu rozporządzenia, w szczególności w 
obliczu kryzysu związanego z COVID-19 oraz ogólnoświatowej recesji, do której doprowadzi 
ten kryzys.

Poprawka 162
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przedsiębiorstw znajdujących się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/201416, z wyjątkiem tych 
kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia z FST na zielone inwestycje, 
nowe technologie i obiekty infrastruktury, 
które mogą przyczynić się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia 
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efektywności energetycznej lub 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych;

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

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

Or. en

Poprawka 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 164
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem:
(i) zastępowania węglowych systemów 
grzewczych systemami grzewczymi 
wykorzystującymi gaz oraz innymi 
przejściowymi rozwiązaniami 
alternatywnymi na potrzeby łagodzenia 
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zmiany klimatu;
(ii) inwestycji w sieci dystrybucji i przesyłu 
gazu ziemnego zastępującego węgiel;
(iii) inwestycji związanych z ekologicznie 
czystymi pojazdami zgodnie z definicją w 
[przekształconej dyrektywie 2009/33/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady];

Or. en

Poprawka 165
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) bezpośrednich lub pośrednich 
inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych lub innych 
paliw, których skutki pozytywne netto dla 
klimatu nie zostały wystarczająco i 
naukowo udowodnione w czasie złożenia 
wniosku o przyznanie finansowania;

Or. en

Poprawka 166
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 167
Jörgen Warborn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych, chyba że 
dana inwestycja umożliwia ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla z tych działań w 
szybki i wysoce przewidywalny sposób;

Or. sv

Poprawka 168
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 169
Clotilde Armand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) inwestycji w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 

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

Or. en

Poprawka 170
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 171
Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W sektorze produkcyjnym znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych można osiągnąć 
dzięki zastąpieniu stałych paliw kopalnych gazem ziemnym.

Poprawka 172
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) projektów, które są niezgodne z 
dążeniem do osiągnięcia celów 
klimatycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z częściowym porozumieniem w sprawie Invest EU 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0433_PL.html, art. 7 ust. 3.

Poprawka 173
Paolo Borchia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycji w zakresie spalania 
paliw bez udziału energii odnawialnej; 

Or. en

Poprawka 174
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 175
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa, które mogły otrzymać 
dotacje od innych podmiotów przed 
otrzymaniem środków z FST, ujawniają 
Komisji źródło pochodzenia tych środków 
oraz ich wysokość.

Or. en

Poprawka 176
Ondřej Kovařík

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 w których prowadzona 
jest dana 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 177
Marian-Jean Marinescu

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 finansują co 
najmniej jeden program szczegółowy albo 
co najmniej jeden priorytet w ramach 
programu.

Or. en

Poprawka 178
Ondřej Kovařík

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 lub 
rodzajów działalności gospodarczej 
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.

Or. en

Poprawka 179
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 180
Marian-Jean Marinescu

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. Programy lub priorytety w ramach 
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].

Or. en

Poprawka 181
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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, 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 
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 
związanymi z nią skutkami w zakresie 
spójności terytorialnej, w szczególności 
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potrzeb w zakresie przekształcenia 
procesów produkcyjnych zakładów 
przemysłowych o najwyższej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych.

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 
powinny uwzględniać stopę bezrobocia na 
terytoriach dotkniętych skutkami 
transformacji, w szczególności stopę 
bezrobocia młodzieży, 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 182
Ondřej Kovařík

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, 

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, 
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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.

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 
i przejścia na alternatywne gałęzie 
przemysłu w sektorach, których produkty 
są dotknięte skutkami przejścia na 
neutralność klimatyczną UE.

_________________ _________________
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 183
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, w tym z 
organami lokalnymi i regionalnymi, 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 



AM\1207831PL.docx 103/128 PE650.571v02-00

PL

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.

Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 868/201417 albo części tych 
regionów, zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku II. Tematyczne warunki 
podstawowe nie mają zastosowania do 
FST. 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 184
Ciarán Cuffe

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, przy zapewnieniu pełnego 
poszanowania zasady partnerstwa 
wspólnie z właściwymi organami danych 
terytoriów i z podmiotami lokalnymi, co 
najmniej jeden terytorialny plan 
sprawiedliwej transformacji obejmujący 
dotknięte terytorium lub terytoria 
odpowiadające poziomowi 3 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
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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.

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 
związanymi z nią skutkami dla rynku 
pracy, 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 185
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

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 
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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.

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. Regiony te mają możliwość 
tworzenia koalicji obejmujących od dwóch 
do sześciu z nich. 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 186
Andor Deli

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 

1. Państwa członkowskie 
przygotowują, wspólnie z właściwymi 
organami danych terytoriów, co najmniej 
jeden terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji obejmujący obszary 
dotkniętego terytorium lub dotkniętych 
terytoriów odpowiadające poziomowi 3 
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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.

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 187
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

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 
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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.

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 stałych 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 188
Ciarán Cuffe

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 jednoznaczny termin 
wycofania wszelkich paliw kopalnych oraz 
termin wycofania węgla przed 2030 r., a 
także precyzyjny harmonogram 
obejmujący cele pośrednie na 2030 r. 
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dotyczące głównych etapów transformacji, 
które powinny być zgodne z najnowszą 
wersją krajowego planu w dziedzinie 
energii i klimatu oraz odpowiadać 
potrzebie pełnej dekarbonizacji 
transportu; 

Or. en

Poprawka 189
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regionalnym i lokalnym 
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;

Or. en

Poprawka 190
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 191
Rovana Plumb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny być zatwierdzane wyłącznie w 
przypadku uwzględnienia jednoznacznego zobowiązania do osiągnięcia celu, jakim jest 
uzyskanie neutralności klimatycznej UE do 2050 r., oraz osiągnięcia celów UE w zakresie 
redukcji emisji do 2030 r., co podkreśliła Rada Europejska w dniu 12 grudnia 2019 r.

Poprawka 192
Ondřej Kovařík

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 dane rodzaje działalności 
gospodarczej 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 193
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Ciarán Cuffe

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, 
dotyczącymi rynku pracy, gospodarczymi i 
środowiskowymi skutkami przejścia na 
neutralną dla klimatu, w pełni opartą na 
zasobach odnawialnych, wysoce zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, a także dodatkowych 
korzyści wynikających z tego przejścia, w 
szczególności pod względem zdrowia i 
dobrobytu; wskazanie liczby miejsc pracy, 
które zostaną potencjalnie dotknięte 
skutkami transformacji lub utracone, a 
także potencjał w zakresie tworzenia 
miejsc pracy; inne skutki społeczne; 
potrzeby i cele w zakresie rozwoju, które 
mają być osiągnięte do 2030 r., związane z 
przejściem na zerowy poziom emisji netto, 
odejściem od wykorzystywania paliw 
kopalnych lub zaprzestaniem na tych 
terytoriach działalności charakteryzującej 
się wysoką intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 194
Maria Grapini

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 
przedsiębiorstw i miejsc pracy, które 
zostaną potencjalnie dotknięte skutkami 
transformacji, oraz liczby utraconych 
miejsc pracy; 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 sposoby pomocy 
przedsiębiorstwom, których działalność 
zostanie wstrzymana na skutek tej 
transformacji, aby umożliwić im zmianę 
charakteru lub kierunku prowadzonej 
działalności;

Or. ro

Poprawka 195
Ondřej Kovařík

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 
lub rodzaje działalności gospodarczej 
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 działalności, której 
produkty są dotknięte skutkami przejścia 
na neutralność klimatyczną UE, lub z jej 
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przekształceniem;

Or. en

Poprawka 196
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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, przy uwzględnieniu 
stopy bezrobocia oraz wskazaniu liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; gęstość zaludnienia; potrzeby i 
cele w zakresie rozwoju oraz 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 197
Clotilde Armand

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 

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

skutkami przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; wskazanie liczby 
miejsc pracy, które zostaną potencjalnie 
dotknięte skutkami transformacji lub 
utracone; straty w dochodach 
terytorialnych; potrzeby i cele w zakresie 
rozwoju, które mają być osiągnięte do 
2030 r., związane ze stopniowym 
zaprzestawaniem na tych terytoriach 
działalności charakteryzującej się wysoką 
intensywnością emisji gazów 
cieplarnianych lub z jej stopniowym 
przekształcaniem;

Or. en

Poprawka 198
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 199
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov



PE650.571v02-00 114/128 AM\1207831PL.docx

PL

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 
opracowanie planów dotyczących 
zrównoważonej mobilności i 
ekologicznych planów energetycznych 
dostępnych i przystępnych cenowo na 
terytoriach najbardziej dotkniętych 
skutkami transformacji;

Or. es

Poprawka 200
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) opis spodziewanego wkładu, jaki 
wsparcie z FST wniesie w łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i 
środowiskowych wyzwań i możliwości 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu, w pełni opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce zasobo- i 
energooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, oraz związanych z tym 
wyzwań i możliwości pod względem rynku 
pracy, wraz ze szczegółowym wykazem 
planowanych działań;

Or. en

Poprawka 201
Marian-Jean Marinescu
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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 i 
środowiskowych skutków przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 
r.;

Or. en

Poprawka 202
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) ocenę spójności z innymi 
krajowymi, regionalnymi lub 
terytorialnymi strategiami i planami oraz z 
powiązanymi unijnymi strategiami 
(Europejski Zielony Ład i Europejski filar 
praw socjalnych), a także z celem 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonym 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 203
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) szczegółowy wykaz poszczególnych 
partnerów i zainteresowanych stron, z 
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którymi przeprowadzono konsultacje jako 
przedstawicielami mieszkańców danego 
terytorium, w szczególności pracowników 
z danego regionu;

Or. en

Poprawka 204
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 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;

Or. en

Poprawka 205
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 
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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;

klimatu do 2050 r. i do znacznej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, 
przewyższającej znacząco odpowiednie 
poziomy odniesienia ustanowione do 
celów przydziału bezpłatnych uprawnień 
na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunku, że 
operacje te są konieczne do ochrony 
znacznej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 206
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) w przypadku, gdy wsparcie 
inwestycji jest udzielane w zakresie 
infrastruktury transportowej – wykaz 
takich operacji oraz ocenę skutków 
wskazującą poziom przyciągania 
inwestycji i oczekiwaną liczbę miejsc 
pracy dzięki budowie infrastruktury; 

Or. en

Poprawka 207
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) w przypadku, gdy wsparcie jest 
udzielane na rzecz wdrażania, na okres 
przejściowy, technologii mających na celu 
zmniejszone wytwarzanie emisji gazów 
cieplarnianych – analizę wskazującą 
korzyści uzyskane dzięki zachowaniu 
miejsc pracy w porównaniu z korzyściami 
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z ograniczenia emisji;

Or. en

Poprawka 208
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 209
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera j – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) kompleksowe ramy czasowe 
wdrażania konkretnych działań 
przewidzianych w planie.

Or. en

Poprawka 210
Clotilde Armand

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji powinni być zaangażowani 
właściwi partnerzy zgodnie z art. [6] 
rozporządzenia (UE) [nowe RWP]. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na konsultacje 
z lokalną społecznością terytorium 
dotkniętego skutkami transformacji, a 
terytorialny plan sprawiedliwej 
transformacji musi jednoznacznie 
wskazywać metody i wyniki takich 
konsultacji, a także stopień uwzględnienia 
tych wyników w planie.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Aby zagwarantować przestrzeganie zasady bliskości i rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność, należy zaangażować mieszkańców w proces konsultacji, 
ponieważ społeczność ta zarówno jest dotknięta skutkami transformacji, jak i powinna 
skorzystać z jej efektów.

Poprawka 211
Ondřej Kovařík

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, strategią 
przemysłową, strategią na rzecz czystej i 
inteligentnej mobilności, zintegrowanymi 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu oraz Europejskim filarem praw 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 212
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Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Europejski filar praw socjalnych nie jest prawnie wiążący dla państw członkowskich.

Poprawka 213
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji wyklucza się wszelkie 
inwestycje publiczne w infrastrukturę 
opartą na paliwach kopalnych i plany te 
muszą umożliwiać dalsze wzmacnianie 
lokalnych gospodarek i krótkich szlaków 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 214
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji sporządza się we wszystkich 
urzędowych i regionalnych językach 
państw członkowskich. Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają posługiwanie się 
wszystkimi językami Unii podczas 
sporządzania terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji.

Or. en

Poprawka 215
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem wskaźniki produktu zostaną określone wraz z celami pośrednimi na lata 
2024 i 2029. W przypadku nieosiągnięcia co najmniej jednego celu na poziomie przynajmniej 
65 % dotacja z FST ulega zmniejszeniu. Pozostaje pytanie, czy w 2024 r. będą wymierne 
produkty.

Poprawka 216
Carles Puigdemont i Casamajó
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Dobre praktyki i wyciągnięte wnioski

Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają wymianę dobrych praktyk 
między regionami NUTS 3 lub koalicjami 
obejmującymi od dwóch do sześciu z nich.
Ponadto Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają wymianę zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych 
doświadczeń i wniosków z wdrażania 
terytorialnych planów sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 217
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

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
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Poprawka 218
Paolo Borchia

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 
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. W przypadku nieosiągnięcia w 
co najmniej 65 % celu wyznaczonego dla 
wskaźnika produktu lub rezultatu 
wsparcie z FST nie ulega jednak 
zmniejszeniu, jeżeli ogólną realizację 
uznaje się za zadowalającą pod względem 
osiągnięcia celu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 219
Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava

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 

Jeżeli Komisja stwierdzi po 
przeanalizowaniu końcowego 
sprawozdania z realizacji celów, że nie 
osiągnięto co najmniej 60 % celu 
końcowego wyznaczonego dla wskaźnika 
lub wskaźników produktu lub rezultatu w 
odniesieniu do zasobów FST, może 
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dokonać korekt finansowych na podstawie 
art. [98] rozporządzenia (UE) [nowe RWP] 
poprzez zmniejszenie wsparcia z FST na 
rzecz danego priorytetu proporcjonalnie do 
osiągnięć.

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 220
Paolo Borchia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 4, powierza się Komisji na okres 5 lat 
od [dzień wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. en

Poprawka 221
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Ocena ogólna

Na podstawie informacji udzielonych 
przez regiony NUTS 3 oraz koalicje 
obejmujące od dwóch do sześciu z nich 
Komisja ocenia wdrożenie terytorialnych 
planów sprawiedliwej transformacji.
Komisja bierze również pod uwagę 
sprawozdania Parlamentu dotyczące FST.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
przedstawia ogólną ocenę FST oraz 
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wdrożenia terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji w całej Unii 
w celu wprowadzenia ewentualnych 
zmian do obecnego rozporządzenia, przy 
uwzględnieniu dobrych praktyk, 
sprawozdań Parlamentu dotyczących FST 
oraz doświadczeń regionów, które 
wdrożyły terytorialne plany sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 222
Andor Deli

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:

Kwotę 6,5 mld EUR z zasobów Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
dzieli się między państwa członkowskie w 
następujący sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczą część zasobów FST – 6,5 mld EUR – należy przydzielić zgodnie z metodą 
obliczeniową zaproponowaną przez Komisję. Jednak pozostały 1 mld EUR należy skierować 
do tych państw członkowskich, które przedwcześnie, bo w 2017 r., osiągnęły istotne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 %, przekraczając w ten sposób o 
150 % cel 20 % wyznaczony dla UE do 2020 r.

Poprawka 223
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – 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, 
obliczonych jako średnia za lata 2015–
2017, z zastosowaniem wskazanej wagi:

Or. en

Poprawka 224
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) stopa bezrobocia, w szczególności 
stopa bezrobocia młodzieży.

Or. es

Poprawka 225
Isabel García Muñoz, Petar Vitanov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) wyzwania demograficzne, z 
którymi borykają się terytoria dotknięte 
skutkami transformacji, takie jak 
wyludnianie się.

Or. es

Poprawka 226
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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

Poprawka 227
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostały 1 mld EUR z zasobów 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji służy jako mechanizm 
kompensacyjny dla państw 
członkowskich, które osiągnęły 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
brutto o co najmniej 30 % do 2017 r. w 
oparciu o wykazy krajowe w porównaniu z 
poziomami emisji z 1990 r., przekraczając 
w ten sposób o co najmniej 150 % cel 
wyznaczony dla UE do 2020 r. 
Wspomniany 1 mld EUR dzieli się między 
te państwa członkowskie w oparciu o 
wskaźnik ich emisji gazów cieplarnianych 
brutto z 2017 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia wcześniejszych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji, 
przyznając niższy udział zasobów państwom członkowskim, które przedwcześnie osiągnęły 
założone cele. Jednocześnie we wniosku faworyzuje się państwa członkowskie, które nie 
wykazały takich osiągnięć. Przez wprowadzenie mechanizmu kompensacyjnego obecna 
poprawka ma na celu przywrócenie równowagi tego dość niesprawiedliwego aspektu 
wniosku. Mechanizm kompensacyjny zapewniłby dodatkowe zasoby dziewięciu państwom 
członkowskim, z których osiem plasuje się wśród najuboższych państw członkowskich UE.


