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Poprawka 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. oczekuje, że regionalne strategie 
środowiskowe będą zgodne z założeniami 
Zielonego Ładu, w tym z zasadą „nie 
szkodzić”, oraz że zostaną opracowane 
specjalnie w celu wspierania realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju i będą w 
pełni zgodne z porozumieniem paryskim i 
unijnymi celami neutralności 
klimatycznej; uważa za istotne, by 
dostateczna część funduszy spójności 
została przeznaczona i odpowiednio 
wykorzystana na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, zgodnie z celem 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
zachowania różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe i ukierunkowane działania z 
zakresu neutralności klimatycznej muszą 
stanowić centralny element decyzji 
dotyczących finansowania, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
sprawiedliwej transformacji dla regionów 



PE657.259v01-00 4/48 AM\1212638PL.docx

PL

charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

Or. en

Poprawka 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki; uważa, że nowa 
polityka spójności daje państwom 
członkowskim, regionom i gminom 
możliwość realizacji projektów mających 
na celu zapewnienie, w miarę możliwości, 
niezależności energetycznej, aby zwiększyć 
ich odporność energetyczną i 
zdywersyfikować źródła energii zgodnie z 
Zielonym Ładem i unijnym celem 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki; zauważa, że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
związane ze spójnością potrzeby i 
wyzwania, w obliczu których stoją regiony 
peryferyjne, wiejskie i najbardziej 
oddalone, a także wyspy, obszary słabo 
zaludnione i inne terytoria o 
niekorzystnym położeniu geograficznym;

Or. en

Poprawka 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
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szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki; podkreśla, że środki 
te mogłyby przewidywać wykorzystanie 
gazu ziemnego jako paliwa 
uzupełniającego dla odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące 
kategorie – regiony słabiej rozwinięte, 
regiony w okresie przejściowym i regiony 
lepiej rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

1. podkreśla, że w ramach polityki 
spójności należy nadal inwestować we 
wszystkie regiony w oparciu o trzy 
istniejące kategorie – regiony słabiej 
rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte – 
oraz że strategie środowiskowe muszą 
zostać dostosowane i wkomponowane w 
odpowiednie ukierunkowane działania, 
zgodnie z trzema wyżej wymienionymi 
kategoriami, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków łagodzących dla 
regionów charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

Or. en

Poprawka 7
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być nadal 
ukierunkowane na trzy istniejące kategorie 
– regiony słabiej rozwinięte, regiony w 
okresie przejściowym i regiony lepiej 
rozwinięte – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

1. podkreśla, że inwestycje w ramach 
polityki spójności muszą być 
ukierunkowane głównie na trzy istniejące 
kategorie – regiony słabiej rozwinięte, 
regiony w okresie przejściowym i regiony 
transgraniczne – oraz że strategie 
środowiskowe muszą zostać dostosowane i 
wkomponowane w odpowiednie 
ukierunkowane działania, zgodnie z trzema 
wyżej wymienionymi kategoriami, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków 
łagodzących dla regionów 
charakteryzujących się wysokim 
poziomem emisji dwutlenku węgla w 
sektorach gospodarki;

Or. ro

Poprawka 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. nalega, by władze regionalne i 
lokalne odgrywały kluczową rolę na 
wszystkich etapach: podczas planowania, 
przygotowywania i wdrażania; 
zdecydowanie popiera zasadę partnerstwa 
oraz włączenie organizacji pozarządowych 
i innych zainteresowanych stron, a także 
władz regionalnych i lokalnych, do 
procesu konsultacji; zachęca do 
umożliwienia władzom lokalnym i 
regionalnym bardziej bezpośredniego 
finansowania ze środków UE w celu 
poprawy wydajności, zapewnienia 
spójności i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych; przypomina, że 
przejrzystość i proaktywna komunikacja 
na temat dostępnych funduszy również 
stanowi ważny wymóg pozwalający 
zapewnić ich jak najbardziej efektywne 
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wykorzystanie;

Or. en

Poprawka 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że w ramach 
polityki spójności Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Fundusz Spójności były głównymi 
źródłami finansowania działań w 
dziedzinie transportu, na które w okresie 
finansowania 2014–2020 przeznaczono 
ponad 70 mld EUR, oraz mając na 
uwadze, że zarządzanie polityką spójności 
jest dzielone między UE i państwa 
członkowskie, co sprawia, że proces ten 
jest bardziej zdecentralizowany;

Or. en

Poprawka 10
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że największe 
nierówności dochodowe występują w 
najbogatszych regionach; nalega, aby 
miejscowości borykające się z 
trudnościami społecznymi, pod względem 
dostępu do transportu i usług 
publicznych, były ze szczególną uwagą 
uwzględniane w polityce spójności, 
niezależnie od poziomu dochodu w ich 
regionie;
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Or. fr

Poprawka 11
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność 
skutecznego wykorzystania funduszy 
spójności w regionach najbardziej 
oddalonych ze względu na ich oddalenie i 
rozproszenie terytorialne; zaleca przyjęcie 
i wdrożenie polityki mającej na celu 
poprawę słabej łączności tych regionów z 
Europą kontynentalną;

Or. pt

Poprawka 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z sektora 
transportu stanowią 27 % wszystkich 
emisji UE i są jedynymi, które wciąż 
rosną, w związku z czym sektor transportu 
musi przyczynić się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 13
Rovana Plumb, Vera Tax
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dzięki szerokiemu 
zasięgowi geograficznemu sektora 
transportu ułatwia on dostęp do rynków, 
miejsc pracy, opieki zdrowotnej i edukacji 
wszystkim grupom ekonomicznym i 
społecznym;

Or. en

Poprawka 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że projekty 
transportowe wspierane z puli środków na 
rzecz spójności, przeniesionej z Funduszu 
Spójności do instrumentu „Łącząc 
Europę”, w następnych wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027 
będą podlegały weryfikacji pod kątem 
uodparniania na klimat i konieczne będzie 
przeznaczenie 60 % całkowitej puli 
środków finansowych dostępnych na 
realizację tych projektów w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” na cele 
związane z klimatem;

Or. en

Poprawka 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. mając na uwadze, że w miarę 
upływu czasu w coraz większym stopniu 
uwzględnia się problematykę środowiska 
w polityce spójności; mając na uwadze, że 
chociaż fundusze wspierające większy 
udział projektów drogowych skutkują 
słabszymi wynikami monitorowania 
postępów związanych z klimatem, drogi 
mają zasadnicze znaczenie dla poprawy 
połączeń w regionach, w których brakuje 
dobrej jakości sieci drogowej; mając na 
uwadze, że w ostatnim okresie 
finansowania 2014–2020 25 % 
całkowitego przydziału środków w ramach 
polityki spójności na cele związane z 
transportem przyczyniło się do działań na 
rzecz klimatu, pomimo dużej liczby 
projektów, które dotyczyły dróg;

Or. en

Poprawka 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla rolę sektorów transportu 
i turystyki w przechodzeniu na bardziej 
zieloną i niskoemisyjną gospodarkę; 
wzywa do zdecydowanego włączenia tych 
sektorów do regionalnych strategii i 
planów działania dotyczących klimatu;

Or. en

Poprawka 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1e. zwraca uwagę na potrzeby 
inwestycyjne regionów i gmin, które dążą 
do bardziej zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności; podkreśla w tym kontekście 
możliwości finansowania w ramach 
unijnych programów, takich jak EFRR, 
Fundusz Spójności, program LIFE, 
program „Horyzont” i Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji;

Or. en

Poprawka 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. zwraca uwagę, że podejście do 
uwzględniania problematyki ochrony 
środowiska jest zazwyczaj wyraźniej 
określone w przypadku funduszy 
zarządzanych centralnie, natomiast w 
przypadku funduszy podlegających 
zarządzaniu dzielonemu w ramach 
polityki spójności uwzględnianie 
konkretnych aspektów środowiskowych w 
zaproszeniach do składania wniosków, a 
także podczas oceny, wyboru lub 
monitorowania projektów, w 
szczególności projektów innych niż duże, 
pozostawia się w dużej mierze uznaniu 
instytucji zarządzających w danym 
państwie członkowskim; wzywa zatem 
państwa członkowskie do zapewnienia, by 
instytucje zarządzające promowały 
uwzględnianie w projektach aspektów 
środowiskowych i zachęcały do tego po 
zakończeniu etapu programowania, na 
przykład poprzez wydawanie wytycznych 
dla wnioskodawców lub organizowanie 
dla nich działań zwiększających 
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świadomość;

Or. en

Poprawka 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla potrzebę zapewnienia 
spójnego podejścia do uwzględniania 
problematyki środowiska w inwestycjach 
transportowych, co można zagwarantować 
przez dostosowanie programowania do 
etapu realizacji projektu;

Or. en

Poprawka 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. uważa, że w celu dalszego 
zapewnienia uwzględniania problematyki 
środowiska w projektach transportowych 
finansowanie w ramach polityki spójności 
powinno wzmocnić integrację między 
sektorem transportu a sektorami 
energetycznym i cyfrowym, aby 
wykorzystać i zmaksymalizować 
potencjalne synergie;

Or. en

Poprawka 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze polityki 
spójności muszą odpowiadać wspólnym 
celom polityki UE i potrzebom regionów 
docelowych, a zatem inwestycje muszą 
przyczyniać się do udoskonalania badań i 
innowacji, zwiększania wzrostu i 
konkurencyjności, promowania 
zrównoważonej mobilności i łączności, a 
także poprawy dobrobytu obywateli i 
społeczności;

Or. en

Poprawka 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia; uważa, że 
regiony europejskie są bardzo 
zróżnicowane pod względem 
geograficznym i w związku z tym mogą 
potrzebować dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb rozwiązań 
poprawiających ich systemy transportowo-
infrastrukturalne, które muszą opierać się 
na zielonych i czystych technologiach, aby 
w przyszłości mogły być bardziej 
konkurencyjne;

Or. en
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Poprawka 23
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia; fundusze 
spójności muszą być wykorzystywane na 
projekty, które przynoszą regionom 
wartość dodaną pod względem 
gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym;

Or. pt

Poprawka 24
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia, zapewniając 
tym samym spójność terytorialną, 
społeczną i gospodarczą między regionami 
UE;

Or. en

Poprawka 25
Anna Deparnay-Grunenberg
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, a ich 
szczególnym celem musi być terminowe 
wspieranie transformacji cyfrowej i 
ekologicznej, oraz muszą także 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

Or. en

Poprawka 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia, ponieważ 
podstawową misją tych funduszy jest 
spójność;

Or. en

Poprawka 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych oraz 
pobudzać wzrost społeczno-gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, a także 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

Or. en

Poprawka 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych, 
przyczyniać się do dobrobytu obywateli i 
społeczności tam mieszkających oraz 
podnosić ich standard życia;

2. podkreśla, że fundusze spójności 
muszą przede wszystkim odpowiadać na 
potrzeby regionów docelowych i 
najuboższych, przyczyniać się do 
dobrobytu obywateli i społeczności tam 
mieszkających, podnosić ich standard życia 
oraz pobudzać rozwój gospodarek 
lokalnych;

Or. en

Poprawka 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje znaczenie funduszy 
spójności dla realizacji zasad polityki 
spójności oraz jako instrumentu mającego 
być bodźcem dla regionów najsłabiej 
zaludnionych, najbardziej oddalonych i 
górskich; podkreśla, że polityka spójności 
powinna w szczególności koncentrować 
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się na regionach o słabo rozwiniętej i 
niedoinwestowanej infrastrukturze, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury gazowej, co umożliwi 
sprawną transformację energetyczną tych 
regionów;

Or. en

Poprawka 30
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. polityka spójności musi pozostać 
jednym z głównych instrumentów działań 
europejskich w okresie po 2020 r., 
zwłaszcza w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych, które z trudem 
zmniejszają utrzymujące się dysproporcje 
między regionami; europejskie inwestycje 
w tych regionach nie tylko stanowią 
politykę nadrabiania zaległości czy 
rekompensują niekorzystne położenie, ale 
także przynoszą korzyści całej Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 31
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla rolę polityki spójności 
we wspieraniu reagowania na główne 
wyzwania stojące przed sektorem 
transportu w UE, w tym należytego 
funkcjonowania jednolitego 
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europejskiego obszaru transportu, 
łączenia Europy z nowoczesnymi, 
multimodalnymi i bezpiecznymi sieciami 
infrastruktury transportowej oraz 
przejścia na mobilność niskoemisyjną;

Or. en

Poprawka 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że infrastruktura 
powstała w ramach polityki spójności 
powinna wspierać ukończenie 
brakujących niewielkich fragmentów 
transgranicznych połączeń kolejowych i 
dalszą rozbudowę sieci szlaków 
rowerowych EuroVelo, przyczyniając się 
tym samym do integracji europejskiej i 
ożywienia regionów wiejskich i 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć 
do niskiego poziomu kształcenia, działań 
w dziedzinie zmiany klimatu i 
transformacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia, zwłaszcza w 

3. uważa, że w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19, zwłaszcza w najbardziej dotkniętych 
sektorach, takich jak transport i turystyka, 
polityka spójności powinna wspierać 
finansowanie trwałej odbudowy tych 
sektorów;
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świetle gospodarczych, społecznych i 
dotyczących zatrudnienia skutków 
pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć 
do niskiego poziomu kształcenia, działań 
w dziedzinie zmiany klimatu i 
transformacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia, zwłaszcza w 
świetle gospodarczych, społecznych i 
dotyczących zatrudnienia skutków 
pandemii COVID-19;

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków nie powinna opierać się 
wyłącznie na poziomie PKB na mieszkańca 
lub na niskim poziomie kształcenia, lub na 
bezrobociu, choć pozostają one oczywiście 
istotnymi kryteriami, zwłaszcza w świetle 
skutków gospodarczych i społecznych w 
dziedzinie zatrudnienia wynikających z 
pandemii COVID-19; podkreśla, że 
metoda ta powinna również uwzględniać 
uwarunkowania terytorialne, a w 
szczególności kwestie związane z 
zagrożeniami powodziowymi i zjawiskami 
meteorologicznymi, które regularnie 
powodują poważne straty wśród ludzi i 
szkody materialne;

Or. fr

Poprawka 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
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niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

o niskim poziomie dochodów i edukacji, 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
działań w dziedzinie zmiany klimatu i 
transformacji oraz zwalczania bezrobocia 
poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy, 
zwłaszcza w świetle gospodarczych, 
społecznych i dotyczących zatrudnienia 
skutków pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria powinny dotyczyć 
głównie niskiego poziomu kształcenia, 
działań w dziedzinie zmiany klimatu i 
transformacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia, zwłaszcza w 
świetle gospodarczych, społecznych i 
dotyczących zatrudnienia skutków 
pandemii COVID-19; podkreśla, że 
regiony powinny mieć możliwość 
uwzględniania kwestii łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowywania się do niej we 
wszystkich obszarach polityki związanych 
z transportem i infrastrukturą, co 
mogłoby również wpłynąć na m.in. 
leśnictwo, politykę morską i inne obszary 
polityki społeczno-gospodarczej i 
środowiskowej;

Or. en

Poprawka 37
Maria Grapini
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB i dochodzie na 
mieszkańca, a także na wskaźnikach 
ubóstwa, oraz że nowe kryteria powinny 
uwzględniać środki w dziedzinie zmiany 
klimatu i transformacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia, zwłaszcza w 
świetle gospodarczych, społecznych i 
dotyczących zatrudnienia skutków 
pandemii COVID-19;

Or. ro

Poprawka 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19; podkreśla, że ze społecznego punktu 
widzenia kluczowe znaczenie mają 
przystępność cenowa, niezawodność i 
dostępność transportu dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 39
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Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria należy ograniczyć do 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

3. przypomina, że metoda przydziału 
środków musi w dalszym ciągu opierać się 
w dużym stopniu na PKB na mieszkańca 
oraz że nowe kryteria powinny dotyczyć 
niskiego poziomu kształcenia, działań w 
dziedzinie zmiany klimatu i transformacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
bezrobocia, zwłaszcza w świetle 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
zatrudnienia skutków pandemii COVID-
19;

Or. fr

Poprawka 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że polityka 
renaturyzacji i polityka mająca na celu 
poprawę zdrowego środowiska 
jednoznacznie idą ze sobą w parze; uważa, 
że każda przestrzeń miejska, która tworzy 
miejską zieloną infrastrukturę, ma swoje 
własne atrybuty i zalety, w zależności od 
takich aspektów jak położenie 
geograficzne, morfologia czy 
wyobrażenia, a wszystkie one zapewniają 
miastu podstawowe usługi i wartości 
ekologiczne, takie jak wartości społeczne 
mające bezpośredni wpływ na nasz 
dobrostan, zdrowie, kulturę oraz 
możliwość nawiązywania relacji 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że przydział środków 
powinien być powiązany z silną zieloną 
warunkowością, zgodnie z którą wyklucza 
się zwłaszcza bezpośrednie lub pośrednie 
wsparcie dla paliw kopalnych oraz 
promuje wycofanie tych i innych źródeł 
emisji gazów cieplarnianych na rzecz 
elektryfikacji opartej na odnawialnych 
źródłach energii;

Or. en

Poprawka 42
Benoît Lutgen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury 
turystycznej i transportowej, na zmianę 
klimatu pomoże zwiększyć odporność 
infrastruktury na skutki zmiany klimatu 
oraz ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych w okresie eksploatacji 
infrastruktury; zauważa, że infrastruktura 
transportowa może mieć pozytywny 
wpływ na kontakty transgraniczne, a także 
na rozwój regionalny, miejski i lokalny; 
przypomina, że celem jest określenie 
obszarów, w których usprawnienia w 
zakresie infrastruktury mogą przynieść 
większe korzyści, zwłaszcza w przypadku 
infrastruktury cyfrowej i infrastruktury 
łączności na obszarach wiejskich, w celu 
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wspierania turystyki, dostępu do 
zatrudnienia, telepracy i lepszej 
multimodalności na obszarach 
oddalonych od transportu publicznego; 

Or. fr

Poprawka 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści; uważa, że regiony powinny 
dysponować wszystkimi środkami 
niezbędnymi do wymiany informacji na 
temat dobrych praktyk, działań 
następczych oraz doświadczeń i wniosków 
w dziedzinie transportu i infrastruktury, 
ponieważ innowacja w jednym regionie 
europejskim mogłaby przynieść korzyści 
także innym regionom;

Or. en

Poprawka 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; podkreśla, że 
infrastruktura promująca przejście na 
bardziej ekologiczne rodzaje transportu, 
takie jak kolej, powinna być traktowana 
priorytetowo, a tym samym stanowić 
znaczną część inwestycji; przypomina, że 
celem jest określenie obszarów, w których 
usprawnienia w zakresie infrastruktury 
mogą przynieść większe korzyści;

Or. en

Poprawka 45
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny, głównie w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych i wyspiarskich; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
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korzyści środowiskowe, gospodarcze i 
społeczne;

Or. pt

Poprawka 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionów 
peryferyjnych, wiejskich, wyspiarskich i 
najbardziej oddalonych; przypomina, że 
celem jest określenie obszarów, w których 
usprawnienia w zakresie infrastruktury 
mogą przynieść większe korzyści;

Or. en

Poprawka 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 

4. podkreśla, że priorytetem musi być 
zabezpieczenie terytorium oraz że 
uodparnianie infrastruktury na zmianę 
klimatu pomoże zwiększyć odporność 
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emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

infrastruktury na skutki zmiany klimatu 
oraz ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych w okresie eksploatacji 
infrastruktury; zauważa, że infrastruktura 
transportowa może mieć pozytywny 
wpływ na kontakty transgraniczne, a także 
na rozwój regionalny, miejski i lokalny; 
przypomina, że celem jest określenie 
obszarów, w których usprawnienia w 
zakresie infrastruktury mogą przynieść 
większe korzyści;

Or. fr

Poprawka 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści społeczne, gospodarcze i 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
niską jakość powietrza i emisję gazów 
cieplarnianych w okresie eksploatacji 
infrastruktury; zauważa, że infrastruktura 
transportowa może mieć pozytywny 
wpływ na kontakty transgraniczne, a także 
na rozwój regionalny, miejski i lokalny; 
przypomina, że celem jest określenie 
obszarów, w których usprawnienia w 
zakresie infrastruktury mogą przynieść 
większe korzyści;

Or. en

Poprawka 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
infrastruktura transportowa może mieć 
pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

4. podkreśla, że uodparnianie 
infrastruktury na zmianę klimatu pomoże 
zwiększyć odporność infrastruktury na 
skutki zmiany klimatu oraz ograniczyć 
emisję gazów cieplarnianych w okresie 
eksploatacji infrastruktury; zauważa, że 
zrównoważona infrastruktura transportowa 
może mieć pozytywny wpływ na kontakty 
transgraniczne, a także na rozwój 
regionalny, miejski i lokalny; przypomina, 
że celem jest określenie obszarów, w 
których usprawnienia w zakresie 
infrastruktury mogą przynieść większe 
korzyści;

Or. en
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Poprawka 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że polityka dotycząca 
transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) zapewnia spójność społeczno-
gospodarczą i terytorialną, a także 
dostępność w całej UE i jej regionach, w 
tym regionach oddalonych, najbardziej 
oddalonych, wyspiarskich, peryferyjnych, 
górskich i słabo zaludnionych, pobudzając 
tym samym wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy; podkreśla, że 
pełne ukończenie sieci TEN-T ma 
zasadnicze znaczenie dla wspierania 
rozwoju bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, tj. kolei i żeglugi 
śródlądowej, a także zwiększenia 
wykorzystania paliw alternatywnych oraz 
infrastruktury służącej do ładowania i 
tankowania; zauważa, że pełne wdrożenie 
TEN-T ma kluczowe znaczenie dla 
przyspieszenia przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że polityka spójności jest 
najlepszym sprzymierzeńcem we 
wdrażaniu regionalnych strategii 
środowiskowych mających na celu 
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rzeczywiste przejście na bardziej 
zrównoważoną mobilność w naszych 
miastach i regionach; jest zdania, że w 
celu uzyskania pełnej kwalifikowalności i 
priorytetowego dostępu do powiązanych 
funduszy unijnych, zarówno w dziedzinie 
mobilności miejskiej, jak i między 
miastami, strategie te powinny wspierać w 
szczególności infrastrukturę kolejową i 
rowerową, w tym także multimodalność;

Or. en

Poprawka 53
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina o znacznych 
nierównościach między regionami pod 
względem dostępności transportu, w 
szczególności transportu kolejowego; 
wzywa w związku z tym do opracowania 
strategii na rzecz zwiększenia dostępności 
terytoriów odizolowanych lub 
opuszczonych;

Or. fr

Poprawka 54
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa jednak, że poprawa 
systemów transportu wiąże się również z 
niekorzystnymi efektami zewnętrznymi, 
takimi jak wypadki drogowe, emisje, 
zmiana klimatu i inne skutki 
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środowiskowe i społeczne, których skala 
może być znacząca;

Or. en

Poprawka 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ponownie wskazuje, że w ramach 
przeglądu polityki dotyczącej TEN-T 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
ułatwienie połączeń transgranicznych i 
uzupełnienie brakujących fragmentów 
sieci, co będzie sprzyjać spójności 
społeczno-gospodarczej i terytorialnej w 
całej UE; podkreśla, że w ramach 
przeglądu polityki dotyczącej TEN-T 
należy również zająć się kwestią likwidacji 
wąskich gardeł, zwłaszcza w węzłach 
miejskich, oraz usprawnić 
multimodalność i infrastrukturę „ostatniej 
mili”, co znacznie zmniejszy zatory 
komunikacyjne oraz poprawi wydajność i 
zrównoważony charakter szlaków 
transportowych;

Or. en

Poprawka 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie specjalne nr 06/2020: 
Zrównoważona mobilność w miastach w 
UE1a przedstawione przez Europejski 
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Trybunał Obrachunkowy; przyjmuje do 
wiadomości zawarte w nim wnioski, że 
miasta w UE w niewystarczającym stopniu 
dążą do upowszechnienia bardziej 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
środowiska rodzajów transportu oraz że 
fundusze UE przeznaczone na 
zrównoważoną mobilność nie są jeszcze 
na tyle skutecznie wykorzystywane, aby 
osiągnąć zamierzone cele;
_________________
1a Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
sprawozdanie specjalne nr 06/2020: 
Zrównoważona mobilność w miastach w 
UE: bez zaangażowania ze strony państw 
członkowskich nie będzie możliwa istotna 
poprawa 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_pl.pdf

Or. en

Poprawka 57
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w większym stopniu 
wykorzystywały politykę spójności do 
wspierania wysiłków na rzecz 
zapobiegania ryzyku w celu dostosowania 
się do obecnych i przyszłych skutków 
zmiany klimatu poprzez podejście oparte 
na ekosystemach, rozwój nowej 
infrastruktury lub modernizację już 
istniejącej oraz rozwijanie odporności na 
klęski żywiołowe na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;

Or. en
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Poprawka 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że z uwagi na 
bezpośredni związek między polityką 
dotyczącą TEN-T a spójnością społeczno-
gospodarczą i terytorialną, a także 
związek z transformacją w kierunku 
neutralności klimatycznej, potrzebne jest 
zaangażowanie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i zainteresowanych stron 
oraz zasięganie ich opinii w celu 
skuteczniejszego, bardziej 
zrównoważonego i właściwego wdrażania 
projektów infrastruktury transportowej;

Or. en

Poprawka 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury oraz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności 
i zauważa, że są one ważne zarówno w 
środowisku miejskim, jak i wiejskim, aby 
zmniejszyć oddziaływanie zmian klimatu i 
zapewnić dostępność regionalną;

Or. en
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Poprawka 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim (choć nie tylko tam), gdzie 
mieszka około 70 % ludności UE; 
podkreśla, że w miastach elementy zielonej 
infrastruktury, takie jak zielone ściany i 
dachy, miejskie obszary zalesione, łąki, 
ogrody i ogródki, przynoszą korzyści 
zdrowotne, takie jak czyste powietrze, 
lepsza jakość wody i izolacja akustyczna; 
zwraca uwagę, że inwestycje w zieloną 
infrastrukturę na obszarach wiejskich są 
równie ważne i nie powinny być pomijane, 
zwłaszcza w kontekście złej jakości 
powietrza na niektórych obszarach.

Or. en

Poprawka 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
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powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna. podkreśla, że zielona 
infrastruktura stwarza również możliwości 
połączenia obszarów miejskich i wiejskich 
oraz zapewnia atrakcyjne miejsca do życia 
i pracy; zwraca ponadto uwagę, że zmiana 
przeznaczenia gruntów w miastach pod 
zieloną infrastrukturę może być 
opłacalnym i rentownym sposobem 
sprawienia, aby stały się bardziej 
zrównoważone, odporne, bardziej 
przyjazne dla środowiska i zdrowsze;

Or. en

Poprawka 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna; uważa, że rozwiązania na 
rzecz zielonej infrastruktury powinny być 
wdrażane – za pomocą innowacyjnych 
technologii i strategii politycznych – także 
w środowiskach pozamiejskich, aby 
nikogo nie pozostawić bez pomocy oraz 
aby uniknąć fragmentacji ekosystemów i 
ujednolicić poszczególne obszary danego 
regionu;

Or. en
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Poprawka 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna; podkreśla znaczenie 
odpowiednich inwestycji w infrastrukturę 
rowerową i inną aktywną mobilność 
miejską, a także w przystępny cenowo i 
ekologiczny transport zbiorowy w celu 
poprawy zdrowia publicznego i 
zmniejszenia zatorów komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; podkreśla, że w miastach 
elementy zielonej infrastruktury, takie jak 
zielone ściany i dachy, miejskie obszary 
zalesione, ogrody i ogródki, przynoszą 
korzyści zdrowotne, takie jak czyste 
powietrze, lepsza jakość wody i izolacja 
akustyczna.

5. apeluje o wdrożenie rozwiązań w 
zakresie zielonej infrastruktury i zauważa, 
że są one szczególnie ważne w środowisku 
miejskim, gdzie mieszka około 70 % 
ludności UE; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym coraz większe ambicje wielu 
miast, aby w znacznej mierze ograniczyć 
ruch samochodowy przez dostosowanie 
przepisów ruchu drogowego i 
projektowania dróg w sposób preferujący 
pieszych i rowerzystów; podkreśla, że w 
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miastach elementy zielonej infrastruktury, 
takie jak zielone ściany i dachy, miejskie 
obszary zalesione, ogrody i ogródki, 
przynoszą korzyści zdrowotne, takie jak 
czyste powietrze, lepsza jakość wody i 
izolacja akustyczna.

Or. en

Poprawka 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla 
zapewnienia sprawiedliwej, włączającej i 
akceptowanej przez społeczeństwo 
transformacji w kierunku neutralności 
klimatycznej, która nikogo nie pozostawia 
bez pomocy i która zapobiega ubóstwu 
energetycznemu; podkreśla potrzebę 
wspierania podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji pracowników i osób 
poszukujących pracy w sektorze 
transportu, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodności i równości 
płci; podkreśla potrzebę zrównoważonych 
inwestycji w MŚP, w inteligentną i 
zrównoważoną mobilność, a także w 
przyjazną dla środowiska infrastrukturę 
transportową;

Or. en

Poprawka 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że obszary wiejskie i 
pośrednie stanowią 88 % terytorium UE, 
zamieszkuje je 55 % jej ludności, 
wytwarzają 43 % unijnej wartości dodanej 
brutto i zapewniają 56 % miejsc pracy; 
podkreśla, że rozwój obszarów wiejskich 
jest zatem kluczem do spójności 
terytorialnej i społeczno-gospodarczej; 
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
agendy dla obszarów wiejskich opartej na 
podejściu całościowym, które 
umożliwiłoby społecznościom wiejskim 
rozpoczęcie m.in. transformacji w 
kierunku neutralności klimatycznej, w 
tym przechodzenia na bardziej 
zrównoważone i inteligentne środki 
transportu;

Or. en

Poprawka 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do wspierania 
osiągania wyższych wskaźników renowacji 
i programów poprawy efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych w 
miastach europejskich w celu zwiększenia 
tej efektywności, zważywszy na fakt, że 
jedna trzecia do połowy energii w 
miastach wydatkowana jest na 
ogrzewanie; biorąc pod uwagę liczbę 
starych budynków mieszkalnych i innych 
budynków w miastach, wskaźniki 
renowacji muszą wzrosnąć od trzech do 
pięciu razy w stosunku do ich obecnego 
poziomu, aby zbliżyć się do określonego w 
porozumieniu paryskim scenariusza 
zakładającego powstrzymanie globalnego 
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ocieplenia na poziomie maksymalnie 1,5 
stopnia Celsjusza;

Or. en

Poprawka 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że polityka spójności 
powinna odgrywać większą rolę we 
wspieraniu środków zapobiegania ryzyku 
ukierunkowanych na przystosowanie się 
do obecnych i przyszłych skutków zmiany 
klimatu, z uwzględnieniem m.in. podejścia 
ekosystemowego i opartych na zasobach 
przyrody rozwiązań w zakresie rozwoju 
nowej infrastruktury; uważa, że w ramach 
polityki spójności należy również 
zmodernizować istniejącą infrastrukturę, 
aby uwzględnić przyjęcie środków 
mających na celu przeciwdziałanie 
zmianie klimatu na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;

Or. en

Poprawka 69
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o głębokich 
przemianach zachodzących w sektorze 
turystyki, których tempo uległo 
przyspieszeniu w związku ze skutkami 
pandemii COVID-19: przesunięciu popytu 
w kierunku oferty bardziej lokalnej i 
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bardziej ekologicznej oraz w kierunku 
mniejszych placówek oferujących 
zakwaterowanie; podkreśla, że w tych 
okolicznościach turystyka wiejska stanowi 
prawdziwą dźwignię zwiększania 
atrakcyjności regionów zaniedbanych, o 
ile zostaną w nich poczynione inwestycje 
na rzecz poprawy dostępności;

Or. fr

Poprawka 70
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie nowych 
zielonych technologii dla zrównoważonej, 
inteligentnej i zautomatyzowanej 
mobilności i logistyki we wszystkich 
rodzajach transportu, w tym poprzez 
sprzedaż biletów i usługi technologii 
niezakłóconej mobilności;

Or. en

Poprawka 71
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do przeznaczenia 
specjalnego budżetu na turystykę, aby 
zapewnić MŚP silniejszą pozycję i 
stworzyć lepsze możliwości w tym 
sektorze;

Or. ro



PE657.259v01-00 42/48 AM\1212638PL.docx

PL

Poprawka 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że na obszarach słabo 
zaludnionych, które zwykle borykają się z 
niedostatkiem infrastruktury i usług 
transportowych o wysokiej jakości, 
obywatele polegają na swoich prywatnych 
pojazdach; przypomina, że należy 
zwiększyć częstotliwość usług publicznego 
transportu zbiorowego, aby poprawić 
połączenia i dostępność tych słabo 
zaludnionych obszarów; wzywa Komisję 
do uwzględnienia tych specyficznych 
uwarunkowań w różnych inicjatywach 
ustawodawczych w dziedzinie transportu 
dotyczących inteligentnej i zrównoważonej 
mobilności; wzywa państwa członkowskie 
do uwzględnienia tych potrzeb i wyzwań w 
planach krajowych;

Or. en

Poprawka 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach, regiony i władze lokalne do 
wykorzystywania polityki spójności do 
realizacji projektów dotyczących 
transportu i infrastruktury, które łączą 
ludzką potrzebę mobilności z najwyższym 
poszanowaniem przyrody i jej 
ekosystemów; uważa, że Komisja, państwa 
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członkowskie oraz, w stosownych 
przypadkach, regiony i władze lokalne 
powinny zawsze znajdować najlepszą 
równowagę między potrzebą poprawy i 
rozbudowy infrastruktury a ochroną 
przyrody i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zachęca do wspierania trwałego 
przejścia z towarowego transportu 
drogowego na transport kolejowy i 
śródlądowy, zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem; wzywa do 
priorytetowego przydziału funduszy 
spójności na działania wspierające 
rozwiązania multimodalne i cyfrowe oraz 
działania polegające na budowie, 
modernizacji i ukończeniu połączeń 
infrastruktury kolejowej i żeglugi 
śródlądowej z portami i innymi węzłami 
multimodalnymi w celu ułatwienia 
przesunięcia międzygałęziowego;

Or. en

Poprawka 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. popiera wykorzystanie funduszy 
spójności na rzecz zrównoważonej 
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mobilności miejskiej, na przykład poprzez 
obecne plany zrównoważonej mobilności 
miejskiej, oraz uważa, że należy zwiększyć 
wysokość tych funduszy, aby więcej 
obszarów miejskich mogło z nich 
korzystać; zachęca do dalszego 
opracowywania skutecznych rozwiązań na 
rzecz zrównoważonej mobilności również 
na obszarach wiejskich i słabiej 
zaludnionych w całej Unii;

Or. en

Poprawka 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje 
jednolity zbiór przepisów, który obejmuje 
obecnie 7 unijnych funduszy wdrażanych 
w ramach partnerstwa z państwami 
członkowskimi („zarządzanie dzielone”); z 
zadowoleniem przyjmuje również wniosek 
Komisji w sprawie uproszczonych kontroli 
dla programów z dobrymi wynikami, 
przewidujący korzystanie w większym 
stopniu z systemów krajowych i 
rozszerzenie zasady „pojedynczego 
audytu”, aby uniknąć powielania 
kontroli;

Or. en

Poprawka 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla rolę władz lokalnych i 
regionalnych w łagodzeniu zmiany 
klimatu i przystosowywaniu się do niej 
poprzez całościowe strategie integracji 
regionalnej w celu zagwarantowania 
zrównoważonego rozwoju bez 
pozostawiania nikogo bez pomocy;

Or. en

Poprawka 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że innowacje i 
cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w 
dekarbonizacji sektora transportu zgodnie 
z ambicjami określonymi w Europejskim 
Zielonym Ładzie; podkreśla potrzebę 
zwiększenia wsparcia finansowego z 
funduszy spójności na badania i 
innowacje w zakresie rozwiązań 
dotyczących mobilności nisko- i 
bezemisyjnej, w szczególności w 
odniesieniu do zaawansowanych 
technologii i inteligentnej mobilności we 
wszystkich rodzajach transportu, w tym 
paliw alternatywnych, takich jak 
akumulatory i wodór, oraz projektów 
zrównoważonej infrastruktury; wzywa do 
wyłączenia inwestycji w paliwa kopalne z 
możliwości finansowania w ramach 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 79
Rovana Plumb, Vera Tax
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina o znaczeniu 
wspierania sektora turystyki, w 
szczególności poprzez inwestycje 
przyczyniające się do odbudowy, 
długoterminowej konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru tego sektora 
i jego łańcuchów wartości, a także poprzez 
wspieranie działań promujących 
zrównoważoną, dostępną, innowacyjną i 
cyfrową turystykę, w tym ekoturystykę, 
agroturystykę, turystykę morską, turystykę 
kulturalną, turystykę rowerową i turystykę 
kolejową.

Or. en

Poprawka 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
ramy dla projektów, które wprowadzają 
roczny przegląd wyników, w formie 
dialogu politycznego między organami 
zarządzającymi programami a Komisją;

Or. en

Poprawka 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5d. uważa, że skuteczny i przystępny 
cenowo transport publiczny ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
zrównoważonej mobilności w miastach i 
na obszarach wiejskich; podkreśla 
potrzebę zwiększenia wsparcia dla sieci i 
flot transportu publicznego na szczeblu 
lokalnym i regionalnym oraz na 
obszarach transgranicznych jako 
skutecznego narzędzia transformacji w 
kierunku mobilności niskoemisyjnej, 
zwłaszcza w ośrodkach metropolitalnych, 
oraz łączności na obszarach wiejskich w 
celu promowania spójności terytorialnej; 
zachęca do udzielania wsparcia 
finansowego na rzecz kompleksowej 
infrastruktury rowerowej i pieszej;

Or. en

Poprawka 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla znaczenie kontynuacji 
specjalnego wsparcia UE dla regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5e. uważa, że pasażerski transport 
kolejowy powinien stanowić rzeczywistą 
alternatywę dla zindywidualizowanych 
rodzajów transportu oraz dla lotów 
krótko- i średniodystansowych; zachęca w 
związku z tym do podejmowania działań i 
udzielania wsparcia finansowego na rzecz 
ponownego uruchomienia lokalnych, 
regionalnych i międzyregionalnych linii 
kolejowych, poprawy współpracy 
transgranicznej między władzami 
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, 
ponownego wprowadzenia europejskiej 
sieci pociągów nocnych, rozwoju 
jednolitego i przejrzystego systemu 
rezerwacji biletów oraz promowania 
zrównoważonej turystyki; zachęca do 
sprawienia, aby transport kolejowy był 
tańszy, bardziej wydajny i atrakcyjny oraz 
aby przyczyniał się do zmniejszenia liczby 
wypadków i emisji CO2;

Or. en


