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9.1.2019 A8-0482/17 

Poprawka  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 

ambitne strategie na rzecz dokończenia 

budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 

trwałego wzrostu gospodarczego 

i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia 

rynków kapitałowych, strategia jednolitego 

rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia 

dla wszystkich Europejczyków”, plan 

działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej, strategia na 

rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla 

Europy. Fundusz InvestEU powinien 

wykorzystywać i wzmacniać synergie 

pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 

się strategiami poprzez wspieranie 

inwestycji i zapewnianie dostępu do 

finansowania. 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 

ambitne strategie na rzecz dokończenia 

budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu 
i tworzenia miejsc pracy, takie jak: 

strategia „Europa 2020”, unia rynków 

kapitałowych, strategia jednolitego rynku 

cyfrowego, Europejska agenda kultury w 

dobie globalizacji świata, pakiet „Czysta 

energia dla wszystkich Europejczyków”, 

plan działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej, Strategia 

kosmiczna dla Europy i Europejski filar 

praw socjalnych, przyniosły one jednak 

tylko ograniczone wyniki pod względem 

niwelowania nierówności między 

regionami i nierówności społecznych. 

Fundusz InvestEU powinien 

wykorzystywać, poprawiać i wzmacniać 

synergie pomiędzy tymi wzajemnie 

uzupełniającymi się strategiami poprzez 

wspieranie inwestycji i zapewnianie 

dostępu do finansowania.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Poprawka  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Każdy segment polityki powinien 

składać się z dwóch modułów, tj. z modułu 

unijnego i modułu państw członkowskich. 

Moduł unijny powinien służyć 

korygowaniu, w sposób proporcjonalny, 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji, których 

zasięg jest ogólnounijny, a wspierane 

działania powinny charakteryzować się 

wyraźną europejską wartością dodaną. 

Moduł państw członkowskich powinien 

zapewniać państwom członkowskim 

możliwość wnoszenia części ich zasobów 

z funduszy podlegających zarządzaniu 

dzielonemu na tworzenie rezerw 

przeznaczonych na gwarancję UE 

wykorzystywaną do operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji służących 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji na ich własnym terytorium, 

w tym na obszarach oddalonych 

i znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, takich jak najbardziej oddalone 

regiony Unii, aby realizować cele danego 

funduszu podlegającego zarządzaniu 

dzielonemu. Działania wspierane 

z Funduszu InvestEU w ramach modułu 

skreśla się 
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unijnego lub modułu państw 

członkowskich nie powinny powielać ani 

wypierać finansowania prywatnego, ani 

zakłócać konkurencji na rynku 

wewnętrznym. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Poprawka  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Moduł państw członkowskich 

powinien być specjalnie zaprojektowany 

tak, by umożliwić korzystanie z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu 

w celu tworzenia rezerw na gwarancję 

udzielaną przez Unię. Takie połączenie 

ma na celu zmobilizowanie wysokiego 

ratingu kredytowego Unii, aby wspierać 

inwestycje krajowe i regionalne przy 

jednoczesnym zapewnieniu spójnego 

zarządzania ryzykiem związanym ze 

zobowiązaniami warunkowymi poprzez 

stosowanie gwarancji udzielanej przez 

Komisję w ramach zarządzania 

pośredniego. Unia powinna gwarantować 

operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji przewidziane w umowach 

w sprawie gwarancji zawartych między 

Komisją a partnerami wykonawczymi 

w ramach modułu państw członkowskich; 

fundusze podlegające zarządzaniu 

dzielonemu powinny zapewnić tworzenie 

rezerw na gwarancję, zgodnie ze 

wskaźnikiem tworzenia rezerw ustalonym 

przez Komisję na podstawie charakteru 

odnośnych operacji i związanych z nimi 

oczekiwanych strat, natomiast państwa 

członkowskie przejmowałyby straty 

skreśla się 
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przekraczające poziom oczekiwanych strat 

poprzez wystawianie gwarancji 

wzajemnych na rzecz Unii. Takie 

uzgodnienia powinny być przyjmowane 

w ramach jednej umowy o przyznanie 

wkładu zawieranej z każdym państwem 

członkowskim, które dobrowolnie 

wybierze takie rozwiązanie. Umowa 

o przyznanie wkładu powinna obejmować 

przynajmniej jedną szczegółową umowę 

w sprawie gwarancji, która ma być 

realizowana na terytorium danego 

państwa członkowskiego. Określenie 

wskaźnika tworzenia rezerw 

w poszczególnych przypadkach wymaga 

odstępstwa od [art. 211 ust. 1] 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr XXXX 

(„rozporządzenie finansowe”). Ta 

struktura przewiduje również jednolity 

zbiór przepisów dotyczących gwarancji 

budżetowych wspieranych z funduszy 

zarządzanych centralnie lub z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu, 

co ułatwiłoby ich łączenie. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Poprawka  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Gwarancja UE w ramach modułu 

państw członkowskich powinna być 

udzielana każdemu partnerowi 

wykonawczemu kwalifikującemu się 

zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] 

[rozporządzenia finansowego], w tym 

krajowym lub regionalnym bankom lub 

instytucjom prorozwojowym, EBI, 

Europejskiemu Funduszowi 

Inwestycyjnemu i innym wielostronnym 

bankom rozwoju. Wybierając partnerów 

wykonawczych w ramach modułu państw 

członkowskich, Komisja powinna 

uwzględnić wnioski złożone przez każde 

państwo członkowskie. Zgodnie z 

[art. 154] [rozporządzenia finansowego] 

Komisja musi dokonać oceny zasad 

i procedur partnera wykonawczego, aby 

upewnić się, że zapewniają one poziom 

ochrony interesów finansowych Unii 

równoważny poziomowi zapewnianemu 

przez Komisję. 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Poprawka  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) „spółki o średniej kapitalizacji” 

oznaczają podmioty zatrudniające nie 

więcej niż 3 000 pracowników, niebędące 

MŚP ani małymi spółkami o średniej 

kapitalizacji; 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Poprawka  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) moduł państw członkowskich służy 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji w państwie członkowskim lub 

kilku państwach członkowskich w celu 

realizacji celów uczestniczących 

funduszów podlegających zarządzaniu 

dzielonemu. 

skreśla się 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Poprawka  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9 skreśla się 

Przepisy szczególne mające zastosowanie 

do modułu państw członkowskich 

 

1. Kwoty przydzielone przez państwo 

członkowskie na podstawie art. [10 ust. 1] 

rozporządzenia [[RWP] numer] lub art. 

[75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie 

planu dotyczącego WPR] nr] są 

wykorzystywane do tworzenia rezerw na 

część gwarancji UE w ramach modułu 

państw członkowskich obejmującej 

operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji w danym państwie 

członkowskim. 

 

2. Ustanowienie tej części gwarancji 

UE w ramach modułu państw 

członkowskich jest uzależnione od 

zawarcia umowy o przyznanie wkładu 

między danym państwem członkowskim 

a Komisją. 

 

Dane państwo członkowskie i Komisja 

zawierają umowę o przyznanie wkładu lub 

umowę o zmianie tej umowy w terminie 

czterech miesięcy od decyzji Komisji 

w sprawie przyjęcia umowy partnerstwa 

lub planu dotyczącego WPR lub 
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równocześnie z decyzją Komisji 

zmieniającą dany program lub plan 

dotyczący WPR. 

Dwa państwa członkowskie lub większa 

ich liczba mogą zawrzeć z Komisją 

wspólną umowę o przyznanie wkładu. 

 

W drodze odstępstwa od [art. 211 ust. 1] 

[rozporządzenia finansowego] wskaźnik 

tworzenia rezerw na gwarancję UE 

w ramach modułu państw członkowskich 

ustala się na poziomie 40 % i może on 

zostać skorygowany w dół lub w górę 

w każdej umowie o przyznanie wkładu 

w celu uwzględnienia ryzyka związanego 

z produktami finansowymi, które zamierza 

się wykorzystywać. 

 

3. Umowa o przyznanie wkładu 

obejmuje co najmniej następujące 

elementy: 

 

a) ogólną kwotę części gwarancji UE 

w ramach modułu państw członkowskich 

odnoszącą się do danego państwa 

członkowskiego, wskaźnik tworzenia 

rezerw w odniesieniu do tej gwarancji, 

kwotę wkładu z funduszy podlegających 

zarządzaniu dzielonemu, etap tworzenia 

rezerwy zgodnie z rocznym planem 

finansowym oraz kwotę wynikających 

z tego zobowiązań warunkowych, które 

mają zostać pokryte gwarancją wzajemną 

udzieloną przez dane państwo 

członkowskie;  

 

b) strategię uwzględniającą produkty 

finansowe i ich minimalną dźwignię 

finansową, zasięg geograficzny, okres 

inwestycji i, w stosownym przypadkach, 

kategorie ostatecznych odbiorców 

i kwalifikowalnych pośredników; 

 

c) partnerów wykonawczych, którzy 

wyrazili zainteresowanie, oraz 

zobowiązanie Komisji do poinformowania 

państwa członkowskiego o wybranym 

partnerze wykonawczych lub wybranych 

partnerach wykonawczych; 
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d) możliwy wkład z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu na 

rzecz Centrum Doradztwa InvestEU; 
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e) obowiązki w zakresie 

sprawozdawczości rocznej względem 

danego państwa członkowskiego, w tym 

sprawozdawczości zgodnie ze 

wskaźnikami, o których mowa w umowie 

o przyznanie wkładu; 

 

f) przepisy dotyczące wynagrodzenia 

dotyczącego części gwarancji UE 

w ramach modułu państw członkowskich; 

 

g) możliwość łączenia z zasobami 

pochodzącymi z modułu unijnego, w tym 

w ramach struktury warstwowej w celu 

osiągnięcia lepszej ochrony przed 

ryzykiem zgodnie z art. 8 ust. 2. 

 

4. Umowy o przyznanie wkładu są 

realizowane przez Komisję w drodze 

umów w sprawie gwarancji 

podpisywanych z partnerami 

wykonawczymi zgodnie z art. 14.  

 

Jeżeli w terminie dziewięciu miesięcy od 

podpisania umowy o przyznanie wkładu 

nie zawarto umowy w sprawie gwarancji 

albo kwota umowy o przyznanie wkładu 

nie została w pełni pokryta zobowiązaniem 

na mocy umowy lub umów w sprawie 

gwarancji, w pierwszym przypadku 

umowa o przyznanie wkładu jest 

rozwiązywana, w drugim – odpowiednio 

zmieniana, a niewykorzystana kwota 

rezerw jest ponownie wykorzystywana 

zgodnie z [art. 10 ust. 5] rozporządzenia 

[[RWP] numer] i art. [75 ust. 5] 

rozporządzenia [[plan dotyczący WPR] 

numer]. 

 

Jeżeli umowa w sprawie gwarancji nie 

została należycie wykonana w terminie 

określonym w art. [10 ust. 6] 

rozporządzenia [[RWP] numer] lub w art. 

[75 ust. 6] rozporządzenia [[plan 

dotyczący WPR] numer], umowa 

o przyznanie wkładu jest zmieniana, 

a niewykorzystana kwota rezerw 

ponownie wykorzystywana zgodnie z 
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[art. 10 ust. 6] [[RWP] numer] i art. [75 

ust. 6] rozporządzenia [[plan dotyczący 

WPR] numer]. 

5. Na potrzeby tworzenia rezerw na 

część gwarancji UE w ramach modułu 

państw członkowskich ustanowionego 

umową o przyznanie wkładu stosuje się 

następujące zasady: 

 

a) po etapie tworzenia rezerwy, 

o którym mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego 

artykułu, wszelkie roczne nadwyżki rezerw 

obliczone przez porównanie kwoty rezerw, 

jaka jest wymagana na podstawie 

wskaźnika tworzenia rezerw, z faktyczną 

kwotą rezerw, są ponownie 

wykorzystywane zgodnie z [art. 10 ust. 6] 

[RWP] i art. [75 ust. 6] [[planu 

dotyczącego WPR] numer]; 

 

b) w drodze odstępstwa od [art. 213 

ust. 4] [rozporządzenia finansowego] po 

etapie tworzenia rezerwy, o którym mowa 

w ust. 3 lit. a) niniejszego artykułu, 

w okresie dostępności tej części gwarancji 

UE w ramach modułu państw 

członkowskich tworzenie rezerw nie 

prowadzi do ich corocznego uzupełniania; 

 

c) Komisja niezwłocznie informuje 

państwo członkowskie, gdy w wyniku 

uruchomienia tej części gwarancji UE 

w ramach modułu państw członkowskich 

poziom rezerw na tę część gwarancji UE 

zmniejszy się do poziomu poniżej 20 % 

początkowej wysokości; 

 

d) gdy poziom rezerw dla tej części 

gwarancji UE w ramach modułu państw 

członkowskich spadnie do 10 % 

początkowej wysokości, dane państwo 

członkowskie zasila wspólny fundusz 

rezerw – na wniosek Komisji – kwotą 

w wysokości do 5 % początkowej kwoty 

rezerw. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Poprawka  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – punkt 7  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Wsparcie finansowe podmiotów 

zatrudniających do 3 000 pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem MŚP i 

małych spółek o średniej kapitalizacji, w 

szczególności przez: 

7. Wsparcie finansowe podmiotów 

zatrudniających do 499 pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem MŚP i 

małych spółek o średniej kapitalizacji, w 

szczególności przez: 

Or. en 

 

 


