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Poprawka 1
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych;

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych; mając 
na uwadze, że modernizacja unijnego 
systemu transportu wiąże się także z 
istotnymi inwestycjami w 
unowocześnianie i modernizację 
istniejącej infrastruktury transportowej;

Or. en

Poprawka 2
Andor Deli

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych;

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu 
kompleksowego wdrożenia rozwiązań 
dotyczących mobilności nisko- i 
bezemisyjnej, innowacyjnych strategii, 
infrastruktury ładowania i paliw 
alternatywnych na obszarach miejskich, a 
także obszarach o małej gęstości 
zaludnienia i obszarach wiejskich;
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Or. en

Poprawka 3
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych;

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu zapewnienia, 
by sektor transportu był zgodny z celami 
Zielonego Ładu i neutralności 
klimatycznej do 2050 r., takimi jak 
wdrożenie innowacyjnych strategii, 
infrastruktury ładowania i paliw 
alternatywnych;

Or. en

Poprawka 4
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych;

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i w pełni opartych na 
odnawialnych źródłach energii, 
zrównoważonych paliw alternatywnych;
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Poprawka 5
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii, infrastruktury 
ładowania i paliw alternatywnych;

A. mając na uwadze, że w dziedzinie 
transportu na samą tylko transeuropejską 
sieć transportową od roku 2030 potrzebne 
jest pozyskanie inwestycji w wysokości 
ponad 700 mld EUR i konieczne są 
dodatkowe inwestycje w celu wdrożenia 
innowacyjnych strategii i rozwiązań w 
zakresie inteligentnego systemu 
transportowego, infrastruktury ładowania i 
paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 6
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE musi 
umożliwić swojemu przemysłowi 
transportowemu zachowanie 
konkurencyjności i zdolności do 
inwestowania w Europie oraz 
urzeczywistnienie przejścia na 
zrównoważoną mobilność, co przyczyni się 
do tworzenia miejsc pracy i wiedzy 
eksperckiej w UE;

Or. en
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Poprawka 7
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że transport 
stanowi zasadniczą część rynku 
wewnętrznego UE oraz odgrywa ważną 
rolę w spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej UE, w szczególności w 
regionach peryferyjnych, wiejskich, 
wyspiarskich i najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 8
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 doprowadziła do 
bezprecedensowego kryzysu 
gospodarczego w Unii, który należy 
przezwyciężyć przed planowaniem 
wszelkich innych inwestycji 
długoterminowych;

Or. en

Poprawka 9
João Ferreira

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że inwestycje w 
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transport publiczny i w zmianę modeli 
mobilności (z transportu prywatnego na 
transport publiczny i lekki) mają kluczowe 
znaczenie w przeciwdziałaniu wpływowi 
sektora transportu na zmianę klimatu; 
mając na uwadze, że komunikat w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu nie 
zawiera żadnego odniesienia do 
transportu publicznego;

Or. en

Poprawka 10
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że emisje CO2 z 
transportu w Unii, w tym z lotnictwa 
międzynarodowego, ale z wyłączeniem 
żeglugi międzynarodowej, były wyższe w 
2017 r. o 28 % od poziomów z 1990 r., 
odpowiadając za 27 % łącznych emisji 
gazów cieplarnianych w UE-28, w tym z 
lotnictwa międzynarodowego i żeglugi 
międzynarodowej1a;
_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Poprawka 11
Dominique Riquet

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że celów 
Zielonego Ładu nie można osiągnąć bez 
dekarbonizacji sektora transportu w 
Europie, jako że emisje gazów 
cieplarnianych z transportu odpowiadają 
za 27 % globalnych emisji UE oraz jako 
jedyne nadal wzrastają;

Or. en

Poprawka 12
Dorien Rookmaker

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w planie 
inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej 
Europy w nadchodzącej dekadzie 
przeznacza się 1 bilion EUR na inwestycje 
do 2030 r. w bardzo różnorodne projekty 
zarządzane przez różne podmioty takie jak 
KE, państwa członkowskie, programy;

Or. en

Poprawka 13
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że nie 
przeznaczono specjalnej linii budżetowej 
na plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy, a wszystkie 
inwestycje są realizowane w ramach 
polityki sektorowej;
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Poprawka 14
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
zrównoważona mobilność we wszystkich 
środkach transportu oraz 
zmodernizowana infrastruktura 
multimodalna, w tym transeuropejska sieć 
transportowa (TEN-T), mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

Or. en

Poprawka 15
Dominique Riquet

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że badania i 
innowacje stanowią kluczowe czynniki 
promujące konkurencyjność i 
zrównoważony charakter sektora 
transportu;

Or. en

Poprawka 16
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
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Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że jeden na 
dziesięciu Europejczyków pracuje w 
szeroko rozumianym sektorze transportu 
oraz mając na uwadze, że inwestowanie w 
infrastrukturę transportową będzie 
prowadzić do tworzenia nowych miejsc 
pracy, ponieważ szacuje się, że każdy 
miliard euro zainwestowany w sieć 
bazową TEN-T przyczyni się do 
utworzenia do 20 000 nowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 17
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że transport 
musi być przystosowany do radzenia sobie 
ze zmianami społeczno-gospodarczymi i 
technologicznymi wymagającymi 
istotnych inwestycji w nowe modele 
mobilności, cyfryzację, badania i 
innowacje, alternatywne źródła energii i 
efektywność energetyczną; 

Or. en

Poprawka 18
Dominique Riquet

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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Ac. mając na uwadze, że redukcję 
emisji z sektora transportu można 
przyspieszyć zarówno względem 
infrastruktury, jak i floty dzięki rozwojowi 
i wzmacnianiu synergii z innymi 
sektorami, takimi jak sektor cyfrowy lub 
energetyczny (np. wodór);

Or. en

Poprawka 19
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że 
zmodernizowana infrastruktura 
multimodalna, w tym transeuropejska sieć 
transportowa, ma zasadnicze znaczenie 
dla połączenia i konkurencyjności UE 
oraz jako czynnik rozwoju zrównoważonej 
i inteligentnej mobilności;

Or. en

Poprawka 20
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że transport 
musi także przyczyniać się do osiągnięcia 
celów UE w zakresie redukcji emisji w 
sposób neutralny pod względem 
technologicznym, zapewniając 
jednocześnie przystępność cenową i 
konkurencyjność transportu;
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Or. en

Poprawka 21
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorze 
transportu i turystyki odczuwają poważne 
skutki wybuchu pandemii COVID-19 ze 
względu na egzekwowane ograniczenia 
mobilności; mając na uwadze, że obecny 
kryzys pokazał, iż sektor transportu i 
logistyki oraz pracownicy zajmujący się 
transportem stanowią podstawę 
europejskiej gospodarki, ponieważ 
niezakłócony transport towarowy miał 
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 22
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. uważa, że nadszedł właściwy 
moment, aby istotnie zmodyfikować 
finansowanie transportu UE w celu 
uzyskania sektora transportu o zerowej 
emisji netto do 2050 r. oraz 
zagwarantowania pełnego dostosowania 
do porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju;
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Poprawka 23
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
ze strony wszystkich państw 
członkowskich na rzecz badań i innowacji 
w zakresie rozwiązań dotyczących 
mobilności bezemisyjnej, tak aby 
jednocześnie zapewnić sprawiedliwą 
transformację w kierunku neutralności 
klimatycznej i wzmocnienie gospodarcze 
jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 24
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości potrzebę 
podjęcia wszechstronnych działań w 
sektorze transportu w celu ograniczania 
emisji i osiągnięcia neutralności 
emisyjnej; podkreśla potrzebę zwiększenia 
wsparcia na rzecz badań i innowacji w 
zakresie rozwiązań dotyczących 
mobilności bezemisyjnej;

Or. en
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Poprawka 25
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. podkreśla, że sektor transportu 
musi podjąć pilne działania zgodnie ze 
zobowiązaniami UE w ramach 
porozumienia paryskiego w celu 
ograniczenia emisji z wszystkich środków 
transportu i podkreśla potrzebę 
zwiększenia wsparcia na rzecz badań i 
innowacji w zakresie rozwiązań 
dotyczących mobilności bezemisyjnej;

Or. en

Poprawka 26
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. podkreśla, że muszą zostać podjęte 
dalsze działania w sektorze transportu w 
celu ograniczenia emisji jednostkowych, 
aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 
2050 r., podkreśla potrzebę wzmocnienia 
prawodawstwa i zwiększenia wsparcia na 
rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

Or. en

Poprawka 27
Dominique Riquet



AM\1207596PL.docx 15/63 PE653.808v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej, w szczególności w zakresie 
zaawansowanych technologii i 
inteligentnej mobilności, w tym paliw 
alternatywnych, technologii w obszarze 
pojazdów niskoemisyjnych i projektów 
zrównoważonej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 28
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
niskoemisyjnej i bezemisyjnej;

Or. en

Poprawka 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
finansowego na rzecz badań i innowacji w 
zakresie rozwiązań dotyczących 
mobilności bezemisyjnej;

Or. en

Poprawka 30
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej;

1. przyjmuje do wiadomości działania 
podjęte w sektorze transportu w celu 
ograniczenia emisji jednostkowych i 
podkreśla potrzebę zwiększenia wsparcia 
na rzecz badań i innowacji w zakresie 
rozwiązań dotyczących mobilności 
bezemisyjnej we wszystkich środkach 
transportu;

Or. en

Poprawka 31
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ubolewa nad przepisem w sprawie 
„powrotu samochodów ciężarowych” 
zawartym w pakiecie na rzecz mobilności 
I, który doprowadzi nie tylko do 
dodatkowych 3,2 mln ton CO2 rocznie, ale 
także do pokonywania przez samochody 
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ciężarowe z Europy Wschodniej 780 mln 
nieoptymalnych lub pustych kilometrów 
rocznie;

Or. en

Poprawka 32
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że wszystkie strategie 
polityczne wywierające wpływ na sektor 
transportu muszą opierać się na wiedzy 
naukowej oraz wszechstronnej ocenie 
skutków, która uwzględnia konsekwencje 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne; 
efektywność środowiskową produktów i 
projektów należy określać przez pomiar 
emisji w całym cyklu życia;

Or. en

Poprawka 33
Mario Furore, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę poprawy celów 
klimatycznych zgodnie z celem 
neutralności klimatycznej do 2040 r.; aby 
zapewniać ciągłe postępy w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej, 
wszelkie projekty dotyczące infrastruktury 
transportowej finansowane z budżetu UE 
muszą, na podstawie niezależnej oceny, 
być uznane za spójne z celami 
klimatycznymi na lata 2030, 2050 i 
ewentualnie 2040, a także z unijnym 
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celem budowania w pełni opartej na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobooszczędnej i energooszczędnej, 
neutralnej dla klimatu gospodarki o 
obiegu zamkniętym; w tym względzie 
ocena skutków projektów musi brać pod 
uwagę emisje gazów cieplarnianych w 
całym ich cyklu życia, takie jak emisje 
występujące na etapie budowy i 
eksploatacji, łącznie z emisjami 
pośrednimi w łańcuchu wartości projektu;

Or. en

Poprawka 34
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę promowania 
istotnych zmian w modelach mobilności, 
mających na celu przejście na środki 
transportu o mniejszym oddziaływaniu na 
klimat, w szczególności przez 
inwestowanie w modernizację, rozbudowę 
i wydajność sieci i flot transportu 
publicznego oraz promowanie transportu 
kolejowego, lekkich środków transportu i 
interoperacyjności, skupiając się na 
obszarach metropolitalnych i centrach 
miast, ale także na wzmacnianiu połączeń 
z obszarami wyspiarskimi i wiejskimi; 
domaga się inwestycji w projekty, które 
mogą zwiększyć atrakcyjność transportu 
publicznego dla użytkowników kosztem 
transportu indywidualnego, w tym dzięki 
finansowaniu projektów 
ukierunkowanych na wsparcie 
darmowych systemów transportu 
publicznego;

Or. en
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Poprawka 35
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zobowiązuje się do sprawiedliwej 
odbudowy po kryzysie związanym z 
koronawirusem, w ramach której środki 
finansowe będą inwestowane w przyszłość, 
a nie w przeszłość; uważa, że wymaga to 
ekspansji budżetowej w celu wspierania 
przejścia na zieloną gospodarkę oraz 
zwiększenia odporności społeczeństw i 
jednostek; jest zdania, że należy przy tym 
kierować środki publiczne do sektorów i 
projektów odpornych na zmianę klimatu i 
tym samym sprzyjać tworzeniu zielonych 
miejsc pracy oraz zrównoważonemu 
wzrostowi gospodarczemu; uważa też, że 
wymaga to włączenia do systemu 
finansowego zagrożeń i możliwości 
związanych z klimatem, a także aspektów 
publicznego kształtowania polityki oraz 
aspektów infrastrukturalnych; ponadto 
jest przekonany, że należy przy tym 
dopilnować, by zniesiono dopłaty do paliw 
kopalnych i stosowano zasadę 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 36
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. domaga się adekwatnego 
finansowania w ramach programu 
„Horyzont Europa” na rzecz partnerstw 
europejskich poświęconych transportowi 
takich jak „Czyste niebo”, SESAR, 
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Shift2Rail, FCH;

Or. en

Poprawka 37
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. domaga się silnego wsparcia na 
rzecz sektorów transportu i turystyki w 
ramach planu odbudowy dla Europy na 
poziomie co najmniej 20 % całkowitego 
planu zgodnie ze zobowiązaniami Unii 
dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku 
węgla i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 38
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. nalega, by wszystkie inwestycje 
wspierane przez UE były objęte unijną 
systematyką dotyczącą zrównoważonej 
działalności oraz wskaźnikami 
referencyjnymi dostosowanymi do 
porozumienia paryskiego i wskaźnikami 
referencyjnymi transformacji 
klimatycznej; wzywa Komisję, by 
zaproponowała „brązową” systematykę i 
rozszerzone kryteria zrównoważonego 
rozwoju społecznego;

Or. en
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Poprawka 39
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 
zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” mógłby mieć decydujące 
znaczenie w osiąganiu celów 
klimatycznych, jeśli będzie zapewniać 
wkład w finansowanie regionalnych i 
lokalnych sieci transportu, skupiając się w 
większym stopniu na celach spójności 
terytorialnej i społecznej niż na 
wzmocnieniu rynku wewnętrznego; 
podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” powinien zapewniać do 80 % 
jego finansowania w sektorze transportu, 
aby osiągnąć cele klimatyczne; nalega na 
silny instrument „Łącząc Europę” i 
ostrzega, że finansowanie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy nie może prowadzić do realokacji 
środków finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. en

Poprawka 40
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 
zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” przyczynia się do realizacji 
Zielonego Ładu, ponieważ zapewnia do 80 
% jego finansowania w sektorze 
transportu, aby osiągnąć cele klimatyczne;
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rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. en

Poprawka 41
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 
zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
wkładu w cele klimatyczne UE i jej państw 
członkowskich, ponieważ zapewnia do 80 
% jego finansowania w sektorze 
transportu, aby osiągnąć cele klimatyczne; 
nalega na silny instrument „Łącząc 
Europę” i ostrzega, że finansowanie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy nie może prowadzić do realokacji 
środków finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

Or. en

Poprawka 42
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
ukończenia sieci TEN-T i osiągnięcia 
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zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

celów Zielonego Ładu, ponieważ zapewnia 
do 80 % jego finansowania w sektorze 
transportu, aby osiągnąć cele klimatyczne 
dzięki promowaniu projektów 
zrównoważonej infrastruktury, 
multimodalności, kolejowego transportu 
towarowego, działalności innowacyjnej i 
cyfrowej takiej jak systemy aplikacji 
telematycznych oraz wdrażaniu paliw 
alternatywnych; podkreśla potrzebę 
posiadania wzmocnionego budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” 
przeznaczonego na realną transformację 
w kierunku inteligentnej, zrównoważonej i 
bezpiecznej mobilności w UE; uważa, że 
włączenie specjalnego filaru 
inwestycyjnego poświęconego synergiom 
w ramach programu „Łącząc Europę” 
przyspieszyłoby transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 43
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 
zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”;

2. podkreśla, że instrument „Łącząc 
Europę” ma decydujące znaczenie dla 
realizacji Zielonego Ładu, ponieważ 
zapewnia do 80 % jego finansowania w 
sektorze transportu, aby osiągnąć cele 
klimatyczne; nalega na silny instrument 
„Łącząc Europę” i ostrzega, że 
finansowanie planu inwestycyjnego na 
rzecz zrównoważonej Europy nie może 
prowadzić do realokacji środków 
finansowych, mającej negatywne 
konsekwencje dla instrumentu „Łącząc 
Europę”, biorąc pod uwagę, że inwestycje 
w odbudowę sektorów transportu i 
turystyki w następstwie pandemii COVID-
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19 powinny stanowić priorytet;

Or. en

Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. domaga się przydziału środków 
finansowych w ramach programu 
„Horyzont Europa” na badania i rozwój 
w sektorze transportu, w szczególności w 
odniesieniu do rozwiązań dotyczących 
paliw alternatywnych, baterii i części 
samochodów elektrycznych oraz 
technologii alternatywnych dla taboru 
kolejowego;

Or. en

Poprawka 45
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
miejsc pracy, które mogą zostać utracone 
podczas restrukturyzacji sektora turystyki 
i transportu; zdecydowanie zachęca 
Komisję do współpracowania z państwami 
członkowskimi, aby zapewniać ochronę 
interesów i praw socjalnych 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. domaga się planu działania w celu 
redukcji emisji z przemysłu 
motoryzacyjnego i produkowanych 
pojazdów w oparciu o zdolności 
badawczo-rozwojowe i technologiczne; ten 
plan działania powinien także obejmować 
specjalny europejski program recyklingu 
pojazdów;

Or. en

Poprawka 47
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może 
zagrozić dotychczasowym inwestycjom i 
oczekuje, że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele w kierunku 
dekarbonizacji są w związku z tym 
niezbędne do przyciągnięcia inwestorów 
zgodnie ze zobowiązaniami UE 
wynikającymi z porozumienia paryskiego; 
podkreśla, że nie można realizować 
inwestycji zagrażających osiągnięciu 
celów klimatycznych UE, aby uniknąć 
efektu „lock-in”;

Or. en

Poprawka 48
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

3. podkreśla, że projekty 
transportowe, aby były skuteczne, mogą 
wymagać, ale nie zawsze wymagają 
znacznych inwestycji oraz że pewność 
prawa i stabilne cele są w związku z tym 
niezbędne do przyciągnięcia inwestorów; 
podkreśla, że zmiana warunków 
finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom, chyba że 
inwestycje te naruszają zasadę „nie 
szkodzić”; i oczekuje, że plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy zapewni realistyczne i 
przyszłościowe ramy wspierania 
inwestycji, które są w pełni zgodne z 
celem utrzymania wzrostu temperatury 
poniżej 1,5 °C określonym w 
porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 49
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa, stabilne cele i dostępność 
informacji są w związku z tym niezbędne 
do przyciągnięcia inwestorów; podkreśla, 
że zmiana warunków finansowania nie 
może zagrozić dotychczasowym 
inwestycjom i oczekuje, że plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy zapewni realistyczne i 
przyszłościowe ramy wspierania 
inwestycji, a ostatecznie zapewni ciągłość 
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projektów w najbardziej wydajny i 
skuteczny sposób;

Or. en

Poprawka 50
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

3. podkreśla, że projekty transportowe 
i turystyczne wymagają znacznych 
inwestycji oraz że pewność prawa i 
stabilne cele są w związku z tym niezbędne 
do przyciągnięcia inwestorów; podkreśla, 
że zmiana warunków finansowania nie 
może zagrozić dotychczasowym 
inwestycjom i oczekuje, że plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy zapewni realistyczne, sprawiedliwe 
i przyszłościowe ramy wspierania 
inwestycji we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 51
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zwiększająca się 
liczba i złożoność procedur 
administracyjnych związanych z realizacją 
projektów transportowych prowadzą do 
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zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

wzrostu kosztów i opóźnień, osłabiając 
całą sieć transportu w UE; podkreśla, że 
zmiana warunków finansowania nie może 
zagrozić dotychczasowym inwestycjom i 
oczekuje, że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

Or. en

Poprawka 52
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i stabilne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

3. podkreśla, że projekty transportowe 
wymagają znacznych inwestycji oraz że 
pewność prawa i przewidywalne cele są w 
związku z tym niezbędne do przyciągnięcia 
inwestorów; podkreśla, że zmiana 
warunków finansowania nie może zagrozić 
dotychczasowym inwestycjom i oczekuje, 
że plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy zapewni 
realistyczne i przyszłościowe ramy 
wspierania inwestycji;

Or. en

Poprawka 53
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę podejmowania 
interwencji w celu wsparcia sieci i flot 
transportu publicznego na szczeblu 
lokalnym i regionalnym jako skutecznego 
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narzędzia transformacji w kierunku 
mobilności niskoemisyjnej, przy 
jednoczesnym promowaniu przesunięcia 
międzygałęziowego zwłaszcza w ośrodkach 
metropolitalnych i jakości sieci połączeń 
na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 54
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się inwestycji w cyfryzację, 
w szczególności na rzecz rozwoju i 
wdrożenia inteligentnego systemu 
transportowego (ITS), systemu 
monitorowania i informacji o ruchu 
statków (VTMIS), usług informacji 
rzecznej (RIS) oraz europejskiego systemu 
zarządzania ruchem kolejowym 
(ERTMS);

Or. en

Poprawka 55
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że ważne jest, by 
Zielonemu Ładowi towarzyszyła 
sprawiedliwa, integracyjna i 
niedyskryminacyjna transformacja w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom, MŚP i 
sile roboczej w sektorze transportu 
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możliwości dostosowania się oraz w celu 
wsparcia regionów i społeczności 
najbardziej dotkniętych transformacją; 
uważa, że ważne jest posiadanie 
odpowiednich unijnych systemów 
finansowania na potrzeby tego procesu 
dostosowywania się, łącznie z zachętami 
do zrównoważonego inwestowania, a 
także szkolenia siły roboczej sektora i 
przekazywania jej nowej wiedzy 
eksperckiej na potrzeby nowych 
perspektyw zatrudnienia, wymogów i 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 56
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że UE musi zapewnić, by 
państwa członkowskie posiadały środki w 
celu inwestowania w ekologiczną 
transformację ich instalacji 
produkcyjnych pod względem aspektów 
środowiskowych i związanych z 
mobilnością;

Or. en

Poprawka 57
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie budżetu UE, w tym jego 
funkcji redystrybucyjnej we wspieraniu 
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promowania skutecznej konwergencji w 
ramach postępów gospodarczych i 
społecznych między państwami 
członkowskimi – z wykorzystaniem 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
oraz funduszy spójności – oraz we 
wspieraniu sektorów produkcyjnych i 
zatrudnienia wiążącego się z prawami w 
drodze dotacji (a nie pożyczek) dla państw 
członkowskich; w szczególności ma to 
istotne znaczenie w obecnej sytuacji, w 
której państwa członkowskie doświadczają 
gospodarczych i społecznych 
konsekwencji pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 58
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c.  domaga się istotnego 
wzmocnienia pozycji powiązanych ze 
spójnością gospodarczą, społeczną i 
terytorialną, tak aby zachować zgodność z 
zasadą redystrybucji; uważa, że tylko w 
ten sposób UE może zapewnić, by państwa 
członkowskie posiadały środki w celu 
inwestowania w transformację 
ekologiczną; uważa, że to wzmocnienie 
należy osiągnąć dzięki zwiększeniu 
wkładów państw członkowskich opartych 
na ich dochodzie narodowym brutto, 
wzmacniając za pomocą klucza podziału 
zasadę, zgodnie z którą państwa 
członkowskie o najwyższym DNB powinny 
zapewniać proporcjonalnie większe 
wkłady, przyczyniając się do skutecznej 
spójności gospodarczej i społecznej, a nie 
do wzrostu rozbieżności w Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 59
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
podlegały ramom uodporniania na 
zmianę klimatu w oparciu o cele 
porozumienia paryskiego i cel 
neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz 
były dostosowane do szczególnych potrzeb 
wzmacniania zrównoważonej 
transformacji sektora oraz by państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 60
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
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dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

odporne na zmianę klimatu i dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora oraz by 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 61
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora transportu oraz by państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania; podkreśla, 
że synergie między odpowiednimi 
programami Unii w obszarach takich jak 
transport, energia i cyfryzacja mogą mieć 
kluczowe znaczenie dla przyspieszenia 
postępów w kierunku rozwoju 
inteligentnej i zrównoważonej mobilności 
na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 62
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.), pożyczki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz inne 
instrumenty finansowe były dostosowane 
do szczególnych potrzeb sektora oraz by 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 63
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania, które powinno być 
dostosowane do sytuacji gospodarczej 
każdego państwa członkowskiego, a także 
by zaproponowane zostały środki i zachęty 
na szczeblu europejskim dla państw w 
potrzebie;

Or. en
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Poprawka 64
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne itp.) oraz pożyczki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego były 
dostosowane do szczególnych potrzeb 
sektora oraz by państwa członkowskie 
zobowiązały się do odpowiedniego 
finansowania;

4. podkreśla, że aby zapewnić 
wystarczające inwestycje w zrównoważoną 
infrastrukturę transportową, istotne jest, by 
wszystkie odpowiednie fundusze UE 
(instrument „Łącząc Europę”, InvestEU, 
„Horyzont Europa”, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne itp.) oraz 
pożyczki Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego były dostosowane do 
szczególnych potrzeb sektora oraz by 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
odpowiedniego finansowania; zwraca się 
do Komisji o jasne wytyczne dotyczące 
tego, w jaki sposób i kiedy państwa 
członkowskie mogą wykorzystywać 
inwestycje; zwraca się do Komisji o 
sprawowanie okresowego nadzoru nad 
finansowanymi projektami, aby zapewnić, 
by przestrzegały one zasad ustanowionych 
w Zielonym Ładzie;

Or. en

Poprawka 65
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że państwa członkowskie 
muszą otrzymać wsparcie finansowe 
zgodnie z ich szczególnymi potrzebami, 
aby były w stanie zbudować konieczną 
infrastrukturę umożliwiającą im 
osiągnięcie celów w zakresie klimatu i 
jakości sieci połączeń, tak aby nie 
pozostawiać żadnej osoby ani żadnego 
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regionu w tyle;

Or. en

Poprawka 66
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że priorytetem powinno być 
dostosowanie infrastruktury do nowych 
wzorców mobilności i typów pojazdów; 
UE powinna wspierać automatyzację i 
zrównoważony charakter transportu 
drogowego, w tym transportu 
towarowego; domaga się planu działania 
dla infrastruktury drogowej 
dostosowanego do planu działania 
dotyczącego redukcji emisji z przemysłu 
motoryzacyjnego;

Or. en

Poprawka 67
Isabel García Muñoz, Vera Tax, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini, Rovana Plumb, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że reforma systemu 
zasobów własnych UE przyniosłaby 
natychmiastowe korzyści gospodarcze i 
polityczne już w 2021 r.; zwraca się do 
Komisji o przedstawienie konkretnych 
wniosków ustawodawczych dotyczących 
nowego systemu zasobów własnych UE, w 
tym między innymi rozszerzenia systemu 
handlu emisjami na sektory gospodarki 
morskiej i lotnictwa oraz ustanowienia 
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mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2; 
sugeruje, że te nowe źródła dochodów 
mogłyby zostać przekierowane na 
osiąganie celów ustanowionych w 
Europejskim Zielonym Ładzie, takich jak 
przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność;

Or. en

Poprawka 68
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że zaproponowane 
nowe fundusze w zakresie Europejskiego 
Zielonego Ładu muszą przewidywać 
terytorialne rozproszenie inwestycji (od 
produkcji rolnej i przemysłowej po ośrodki 
produkcji energii), gwarantując spójność 
terytorialną i wyważone zajęcie 
terytoriom, promując konwergencję i 
unikając rozbieżności między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 69
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przyznaje, że żeglowność 
europejskich śródlądowych dróg wodnych 
wymaga znacznej poprawy; domaga się 
uwzględnienia specjalnych potrzeb 
finansowych w kilku instrumentach 
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finansowania takich jak instrument 
„Łącząc Europę” czy Fundusz Spójności 
lub z udziałem Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 70
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. domaga się wsparcia „wstępnej 
strategii” IMO oraz jasnej strategii, w tym 
wartości odniesienia dla zasad 
dotyczących redukcji emisji, dla unijnego 
sektora gospodarki morskiej;

Or. en

Poprawka 71
Elena Kountoura

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie nie dysponują 
wystarczającymi instrumentami, aby 
zagwarantować wkład sektora transportu w 
dekarbonizację; zdecydowanie uważa w 
związku z tym, że Komisja powinna 
zaproponować rozbudowę istniejących 
instrumentów takich jak ETS oraz 
zaproponować nowe instrumenty takie jak 
transgraniczny podatek od emisji 
dwutlenku węgla zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” w celu dalszego 
ograniczania emisji i wspierania 
inwestycji w zrównoważony charakter 
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odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 72
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
wzywa państwa członkowskie do 
wspierania inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 73
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację, a 
mianowicie w ramach funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, biorąc 
pod uwagę, że fundusze te muszą zostać 
zdecydowanie wzmocnione, dostęp do 
nich powinien być bardziej elastyczny i 
mniej warunkowy dla państw 
członkowskich oraz że powinny one 
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bardziej sprzyjać strategicznym interesom 
regionów (a mianowicie 
zrównoważonemu rozwojowi sektora 
transportu) niż celom UE;

Or. en

Poprawka 74
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, które zachęcają sektor 
transportu do zapewniania wkładu w 
dekarbonizację; podkreśla jednak, że są 
one bardzo nieskuteczne w zapewnianiu 
zgodności sektora z celami Zielonego 
Ładu i celem neutralności klimatycznej do 
2050 r.; zdecydowanie uważa w związku z 
tym, że między innymi sektory lotnictwa i 
gospodarki morskiej należy objąć unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji oraz że państwa członkowskie 
powinny przeznaczać związane z 
transportem dochody z podatków lub opłat 
i unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji na wspieranie inwestycji w 
zrównoważony charakter odnośnych 
środków transportu;

Or. en

Poprawka 75
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. zachęca UE i państwa 
członkowskie do maksymalnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
jakimi dysponują, aby zagwarantować 
wkład sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 76
Dominique Riquet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie muszą przeznaczać 
związane z transportem dochody z 
podatków lub opłat i unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji na 
wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 77
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie mogą przeznaczać 
związane z transportem dochody z 
podatków lub opłat i unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji na 
wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 78
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
uważa w związku z tym, że państwa 
członkowskie mogłyby przeznaczać w 
miarę możliwości związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

Or. en

Poprawka 79
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu;

5. uważa, że UE i państwa 
członkowskie dysponują już kilkoma 
instrumentami, aby zagwarantować wkład 
sektora transportu w dekarbonizację; 
zdecydowanie uważa w związku z tym, że 
państwa członkowskie powinny 
przeznaczać związane z transportem 
dochody z podatków lub opłat i unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
na wspieranie inwestycji w zrównoważony 
charakter odnośnych środków transportu, 
aby osiągnąć efektywność ekonomiczną i 
cele w zakresie jakości sieci połączeń;

Or. en

Poprawka 80
Angel Dzhambazki

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. domaga się rozszerzenia 
instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze 
transportu w kontekście polityki w sprawie 
TEN-T na Europę Wschodnią; domaga 
się przeglądu sieci TEN-T w celu dalszego 
rozwoju połączeń północ–południe w 
Europie Wschodniej; domaga się 
włączenia Bałkanów Zachodnich do sieci 
TEN-T; zdecydowanie uważa, że takie 
rozszerzenie wzmocni zrównoważony 
rozwój;

Or. en

Poprawka 81
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)



PE653.808v01-00 44/63 AM\1207596PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że konieczny jest także 
przegląd zasad pomocy państwa dla 
portów lotniczych, aby ograniczyć liczbę 
lotów z wieloma przesiadkami między 
miejscami docelowymi w Europie, a tym 
samym znacznie zmniejszyć emisje i czas 
podróży, jednocześnie zwiększając 
efektywność;

Or. en

Poprawka 82
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. domaga się równoległej oceny 
wykorzystania ETS w transporcie lub 
zastosowania środków ustawodawczych, w 
tym wartości odniesienia, w celu 
wdrażania nowych zrównoważonych 
technologii;

Or. en

Poprawka 83
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki;

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
inwestycji publicznych w zakresie 
transportu i turystyki;

Or. en
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Poprawka 84
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki;

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie zrównoważonego 
transportu, infrastruktury i turystyki; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne 
zwiększenie budżetu Programu InvestEU 
zaproponowane w „Next Generation 
EU”; uważa, że jest to bardzo ważna 
możliwość zapewnienia inteligentnych 
inwestycji i wsparcia strategii politycznych 
Unii takich jak przejście na inteligentną i 
zrównoważoną mobilność w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu dzięki 
promowaniu projektów zrównoważonej 
infrastruktury oraz udzielaniu istotnego 
wsparcia przedsiębiorstwom, MŚP, 
inwestorom i pracownikom w sektorze 
transportu;

Or. en

Poprawka 85
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki;

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie dalszego rozwoju 
transportu i turystyki z pełnym 
poszanowaniem norm środowiskowych i 
społecznych;
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Or. en

Poprawka 86
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki;

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie rozwoju wszystkich 
rodzajów transportu i promowania 
turystyki;

Or. en

Poprawka 87
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki;

6. wzywa Komisję do 
upowszechniania korzystania z programu 
InvestEU w zakresie transportu i turystyki; 
powtarza, że wstępne porozumienie w 
sprawie rozporządzenia ustanawiającego 
Program InvestEU zawiera przepis ogólny 
– mający zastosowanie do wszystkich 
przypadków finansowania związanego z 
transportem – gwarantujący, że „projekty, 
które są niezgodne z realizacją celów 
klimatycznych, nie kwalifikują się do 
wsparcia na mocy rozporządzenia”, oraz 
że operacje z zakresu finansowania i 
inwestycji „są analizowane, by sprawdzić, 
czy mają wpływ na środowisko i klimat 
lub skutki społeczne, a jeśli tak, podlegają 
kontroli pod kątem zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju klimatycznego, 
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środowiskowego i społecznego”;

Or. en

Poprawka 88
Ciarán Cuffe
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że oceny kosztów i korzyści 
dotyczące projektów transportowych nie 
mogą już skupiać się na 
krótkoterminowych analizach 
ekonomicznych, ale powinny skupiać się 
na kompleksowym zrozumieniu 
wszystkich krótko- i długoterminowych 
kosztów zewnętrznych, zgodnie z 
niedawnym badaniem na temat kosztów 
zewnętrznych i internalizacji kosztów 
zleconym przez Komisję, które pokazało, 
że ogólną wielkość zewnętrznych kosztów 
transportu szacuje się na około 1 000 mld 
EUR rocznie; 1a

_________________
1a Badanie na temat zrównoważonego 
transportu „Infrastructure Charging and 
Internalisation of Transport 
Externalities” (Opłaty infrastrukturalne i 
internalizacja zewnętrznych kosztów 
transportu) 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/sus
tainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).

Or. en

Poprawka 89
Sara Cerdas

Projekt opinii
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Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do ścisłego 
współpracowania z państwami 
członkowskimi oraz do wzięcia pod uwagę 
specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, aby zagwarantować 
minimalizację negatywnych skutków 
przekształcania sektora turystyki i 
transportu;

Or. en

Poprawka 90
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie nowego segmentu polityki 
europejskich inwestycji strategicznych do 
Programu InvestEU; podkreśla, że 
obejmuje on kluczowe możliwości 
inwestycyjne względem działalności w UE 
o znaczeniu strategicznym, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
zwiększenia odporności; uważa, że 
inteligentne inwestycje powinny wspierać 
czołową europejską pozycję w przemyśle w 
sektorach strategicznych i kluczowych 
łańcuchach wartości takich jak transport i 
logistyka, w tym w przemyśle lotniczym, a 
także w rozwoju systemów aplikacji 
telematycznych takich jak ERTMS; 
podkreśla, że nowy segment polityki 
europejskich inwestycji strategicznych 
powinien wspierać także działalność 
związaną z trwałym włączeniem 
społecznym, a także odpornością w 
wymiarze społecznym i inicjatywami na 
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rzecz zatrudnienia w sektorach 
strategicznych UE;

Or. en

Poprawka 91
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do włączenia do 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
odpowiednich środków w celu wsparcia 
restrukturyzacji branż, których produkty 
końcowe nie są zgodne z celem Unii 
neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 92
Dorien Rookmaker

Projekt opinii
Ustęp 6 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) odnotowuje ryzyko braku kontroli 
nad planem inwestycyjnym na rzecz 
zrównoważonej Europy ze względu na 
powiązane duże sumy i wiele podmiotów 
zarządzających różnymi rodzajami 
projektów i programów;
podkreśla potrzebę zapewnienia 
odpowiedniej kontroli, a zatem znaczenie 
terminowego (t+1) przedkładania 
sprawozdań na temat wszystkich 
powiązanych inwestycji, aby zwiększyć 
zdolność do odpowiedniego 
monitorowania postępów dzięki dodaniu 
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strukturalnej pętli regulacji (PDCA); 

Or. en

Poprawka 93
Dorien Rookmaker

Projekt opinii
Ustęp 6 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) podkreśla znaczenie kompletnej i 
funkcjonującej pasażerskiej sieci 
kolejowej dla UE i Zielonego Ładu oraz 
zwraca się do Komisji o przydzielenie 
wystarczającego finansowania na 
połączenia między wszystkimi głównymi 
miastami w Europie;
odnotowuje znaczenie centralnej 
koordynacji programu w celu 
ustanowienia kompletnej, funkcjonującej 
i przystępnej cenowo pasażerskiej sieci 
kolejowej w UE dla wszystkich obywateli 
wszystkich państw członkowskich;
rozumie, że preferowane jest 
finansowanie jednego, dobrze 
zarządzanego programu na rzecz 
utworzenia europejskiej sieci kolejowej 
zamiast wielu małych projektów 
kolejowych, które nie zapewniają wkładu 
we wzajemne połączenia i cele Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 94
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do zapewnienia 
jasnych warunków dla inwestorów dzięki 
określeniu zasobów dla każdego 
instrumentu w ramach planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy w całym okresie WRF oraz dzięki 
ustanowieniu unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju do 
końca 2020 r.; przyznaje jednak, że 
inwestycje w przejściowe formy paliw, 
które nie wyrządzają dużych szkód w 
środowisku [takich jak skroplony (bio-
)gaz ziemny], stanowią inwestycje 
przyczyniające się do osiągnięcia celu 
mobilności neutralnej dla klimatu; 
odpowiada to finansowaniu sprawiedliwej 
transformacji we wszystkich regionach 
UE;

Or. en

Poprawka 95
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. Zrównoważone środki transportu i 
plany zrównoważonej mobilności

Or. en

Poprawka 96
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)



PE653.808v01-00 52/63 AM\1207596PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że potrzebne są 
elastyczne zasady pomocy państwa na 
potrzeby transformacji w kierunku 
neutralnego dla klimatu sektora 
transportu i logistyki (np. dla projektów 
dotyczących ekologicznego wodoru), bez 
nieproporcjonalnego naruszania równych 
warunków działania w Europie; wzywa 
Komisję do zapewnienia jasnych 
warunków wsparcia przez państwo 
projektów zrównoważonego transportu;

Or. en

Poprawka 97
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że procentowy wzrost 
udziału unijnego kolejowego i morskiego 
transportu towarowego, zdefiniowany w 
Europejskim Zielonym Ładzie, wymaga 
konkretnego unijnego planu 
inwestycyjnego i konkretnych unijnych 
środków w celu zapewnienia lepszego 
zarządzania oraz zwiększenia 
przepustowości linii kolejowych i 
śródlądowych dróg wodnych; w 
przypadku kolejowego transportu 
towarowego kluczowe jest uwzględnienie 
finansowania na rzecz utrzymania i 
modernizacji unijnej infrastruktury 
kolejowej, eliminowania wąskich gardeł, 
uzupełniania brakujących połączeń oraz 
promowania interoperacyjności na 
szczeblu UE; morski transport towarowy 
wymaga inwestycji w badania nad nowymi 
technologiami w celu dekarbonizacji 
sektora oraz w rozwój bezemisyjnych i 
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ekologicznych statków;

Or. en

Poprawka 98
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zwraca uwagę na kluczową rolę 
Agencji Kolejowej Unii Europejskiej 
(ERA) oraz Wspólnego Przedsięwzięcia 
Shift2Rail w osiąganiu trwałego przejścia 
z transportu drogowego na kolejowy, 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem; 
podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail odgrywa kluczową rolę w 
pokonywaniu przeszkód technicznych i 
dążeniu do interoperacyjności, w 
ostatecznym celu zmniejszania kosztów 
oraz zwiększania wydajności i 
atrakcyjności transportu kolejowego, 
przyczyniając się do ograniczania liczby 
wypadków i redukcji emisji CO2; zwraca 
uwagę na znaczenie zwiększenia 
inwestycji UE w ERA i Shift2Rail w celu 
osiągnięcia postępów w tworzeniu 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

Or. en

Poprawka 99
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję do przyspieszenia 
inwestycji w projekty infrastrukturalne, 
które są obecnie realizowane, oraz do 
nadania priorytetu takim projektom jak: 
projekty dotyczące ekologicznego wodoru 
oraz innowacje w transporcie kolejami 
dużych prędkości i żeglugę śródlądową, 
jednocześnie uwzględniając środki w 
zakresie łagodzenia i dostosowywania;

Or. en

Poprawka 100
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. uznaje, że plan inwestycyjny na 
rzecz zrównoważonej Europy wykazuje 
ogromny potencjał w zakresie 
uwzględniania zrównoważonego 
transportu jako strategicznego środka 
osiągania neutralności emisyjnej; 
podkreśla, że zbiorowy transport 
pasażerski, jako jeden z najszybszych i 
najbardziej wydajnych sposobów 
dekarbonizacji mobilności ludzi, powinien 
znajdować się w centrum finansowania 
transformacji ekologicznej przez UE;

Or. en

Poprawka 101
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Søren Gade

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że sektor transportu i 
logistyki składa się głównie z 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP; wzywa w 
związku z tym Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na tego typu 
przedsiębiorstwa, np. zapewniając im 
lepszy dostęp do finansowania i 
przekwalifikowania pracowników;

Or. en

Poprawka 102
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 wywarł poważny wpływ na 
sektor zbiorowego transportu 
pasażerskiego; podkreśla, że finansowanie 
i dotacje na rzecz sektora zbiorowego 
transportu pasażerskiego mają kluczowe 
znaczenie dla przezwyciężenia 
nadchodzącej recesji i osiągnięcia 
długoterminowych celów 
zrównoważonego rozwoju przewidzianych 
w Europejskim Zielonym Ładzie; w tym 
względzie uważa, że odpowiednie zasoby 
powinny zostać przeniesione do 
właściwych funduszy UE i przeznaczone 
na mobilność w ramach zbiorowego 
transportu pasażerskiego – w tym 
autobusy, autokary i pociągi; wzywa 
Komisję do podjęcia współpracy z 
państwami członkowskimi w celu 
zapewnienia, by rozwiązania w zakresie 
finansowania dla środków zbiorowego 
transportu pasażerskiego zostały włączone 
jako priorytet do krajowych planów 
odbudowy;
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Or. en

Poprawka 103
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla, że inwestycje w 
transport pasażerski mają zasadnicze 
znaczenie dla zrównoważonej mobilności 
miejskiej, a także dla zrównoważonej 
mobilności wiejskiej w celu promowania 
społeczności zrównoważonych pod 
względem środowiskowym, klimatycznym i 
ekonomicznym oraz zwalczania 
wykluczenia społecznego i negatywnych 
trendów w zakresie depopulacji na 
odizolowanych obszarach o niskiej 
gęstości zaludnienia; wzywa w tym 
względzie do zwiększenia wsparcia na 
rzecz infrastruktury transportowej oraz 
promowania transportu publicznego i 
zrównoważonej mobilności; podkreśla 
znaczenie wsparcia planów działania 
dotyczących multimodalnych systemów 
biletowania;

Or. en

Poprawka 104
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. uważa, że bardziej zdecydowane 
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wyrażanie potrzeb w zakresie 
finansowania transportu miejskiego w 
planach zrównoważonej mobilności 
miejskiej ma zasadnicze znaczenie dla 
pobudzenia transformacji mobilności 
miejskiej; wzywa Komisję do podjęcia 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu opracowania planów i strategii 
politycznych zrównoważonej mobilności 
miejskiej, łącznie ze wsparciem na rzecz 
wydajnych systemów transportu 
publicznego i rozwiązań w zakresie 
aktywnej mobilności takich jak chodzenie 
i jazda na rowerze oraz promowaniem 
dostępności i multimodalności między 
różnymi środkami transportu, z 
jednoczesnym zagwarantowaniem 
zrównoważonych uzgodnień społeczno-
gospodarczych w celu zapewnienia 
inkluzywności i przystępności cenowej 
wśród obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 105
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora lotnictwa 
cywilnego, w tym cywilnego przemysłu 
lotniczego, zgodnie z ambicjami 
określonymi w Europejskim Zielonym 
Ładzie; przypomina w szczególności o roli 
Wspólnych Przedsięwzięć „Czyste Niebo 
2” i SESAR w zapewnianiu przyspieszenia 
netto w odniesieniu do zielonych 
technologii ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa oraz redukcję emisji CO2 i 
gazów cieplarnianych, a także poziomów 
hałasu generowanego przez statki 



PE653.808v01-00 58/63 AM\1207596PL.docx

PL

powietrzne; wzywa Komisję do 
opracowania i wsparcia unijnego 
inwestycyjnego planu działania dla 
sektora lotnictwa i przemysłu lotniczego, 
aby pobudzić innowacje w kierunku 
zrównoważonego lotnictwa, w tym 
badania nad paliwami alternatywnymi, w 
celu zachowania konkurencyjności i 
utrzymania przywództwa Europy;

Or. en

Poprawka 106
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. uważa, że istnieje zapotrzebowanie 
na finansowanie UE, aby zagwarantować 
wdrożenie pojazdów bezemisyjnych na 
szczeblu UE; środki finansowe UE 
powinny zapewnić transformację 
przemysłu motoryzacyjnego w kierunku 
neutralności klimatycznej dzięki wsparciu 
odnowienia publicznej i prywatnej floty 
pojazdów, zwiększeniu produkcji i 
wzmocnieniu wdrożenia zrównoważonych 
paliw alternatywnych i punktów 
ładowania oraz promowaniu 
ekologicznych programów złomowania; 
podkreśla, że środki finansowe UE 
powinny być także ukierunkowane na 
potrzebne podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji pracowników przemysłu 
motoryzacyjnego w celu dostosowania się 
do nowych innowacji, zrównoważonego 
charakteru i potrzeb sektora w zakresie 
cyfryzacji;

Or. en
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Poprawka 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. wzywa państwa członkowskie do 
nadania priorytetu sektorowi transportu w 
ich krajowych planach odbudowy w celu 
zapewnienia, by miały one priorytetowy 
dostęp do zasobów przydzielanych w 
ramach różnych inicjatyw ustanowionych 
w planie odbudowy dla Europy; wzywa 
ponadto państwa członkowskie do 
wsparcia inwestycji kolejowych w ich 
krajowych planach odbudowy zgodnie z 
celami Europejskiego Zielonego Ładu; 
wzywa Komisję do podjęcia współpracy z 
państwami członkowskimi przez 
mapowanie inicjatyw na rzecz 
inteligentnych inwestycji w celu 
zapewnienia zrównoważonej i trwałej 
odbudowy sektora;

Or. en

Poprawka 108
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. Inwestowanie w normy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Or. en

Poprawka 109
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Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6m. podkreśla, że finansowanie UE jest 
ważną siłą napędową dla inwestycji w 
innowacyjne i inteligentne rozwiązania w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz szybszego dostarczania rezultatów w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w całej UE; wzywa Komisję do 
zagwarantowania i zwiększenia inwestycji 
w bezpieczeństwo ruchu drogowego na 
szczeblu UE, w szczególności w opłacalne 
działania takie jak egzekwowanie 
przepisów, utrzymywanie i modernizacja 
infrastruktury drogowej w sieci TEN-T i 
poza nią, zwiększanie bezpieczeństwa floty 
samochodowej – zarówno publicznej, jak i 
prywatnej –w ramach zamówień, 
dostosowanie sygnalizacji i oznakowania 
drogowego, a także inwestycje w ścieżki 
rowerowe i piesze w strefach wysokiego 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 110
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6n. Zrównoważona turystyka

Or. en
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Poprawka 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6o. podkreśla potrzebę finansowania 
wsparcia na rzecz inicjatyw dotyczących 
innowacyjnej turystyki zrównoważonej 
pod względem społeczno-gospodarczym i 
środowiskowym, aby umożliwić sektorowi 
turystyki przejście w kierunku 
neutralności klimatycznej i 
zrównoważonego rozwoju; zwraca się do 
Komisji o opracowanie „planu działania 
UE na rzecz zrównoważonej i odpornej 
turystyki” w celu pobudzenia inwestycji w 
innowacyjne środki w zakresie cyfryzacji, 
takie jak inicjatywy na rzecz gospodarki o 
obiegu zamkniętym w sektorze turystyki;

Or. en

Poprawka 112
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6p. podkreśla potrzebę utworzenia i 
wprowadzenia specjalnego przydziału 
budżetowego dla zrównoważonej turystyki, 
jak wyraźnie wskazano w stanowisku 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027, oraz powtarza, że należy 
podjąć kilka istotnych kroków w celu 
przygotowania trzeciej największej gałęzi 
gospodarki Unii Europejskiej na 
spełnienie warunków Europejskiego 
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Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 113
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6q. podkreśla, że nowa inicjatywa 
REACT-EU, w ramach planu odbudowy 
dla Europy, powinna wspierać 
finansowanie odbudowy sektora turystyki 
oraz zapewniać odpowiednie dostosowanie 
środków na potrzeby zwalczania kryzysu;

Or. en

Poprawka 114
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Projekt opinii
Ustęp 6 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6r. wzywa Komisję do przekazania 
przedsiębiorstwom i MŚP w sektorze 
turystyki i podróży w UE wytycznych 
dotyczących sposobu uzyskania dostępu 
do istniejących unijnych programów 
finansowania i inwestycji na potrzeby 
odbudowy i zrównoważonej transformacji 
sektora;

Or. en
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Poprawka 115
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Projekt opinii
Ustęp 6 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6s. wzywa państwa członkowskie do 
nadania priorytetu sektorowi transportu i 
podróży w ich krajowych planach 
odbudowy w celu zapewnienia, by miały 
one priorytetowy dostęp do zasobów 
przydzielanych w ramach różnych 
inicjatyw ustanowionych w planie 
odbudowy dla Europy; wzywa Komisję do 
podjęcia współpracy z państwami 
członkowskimi oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w zakresie możliwości 
finansowania dla sektora.

Or. en


