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10.1.2019 A8-0482/3 

Poprawka  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Program InvestEU powinien 

umocnić pozycję obywateli i społeczności 

chcących inwestować w bardziej 

zrównoważone, zdekarbonizowane 

społeczeństwo, w tym w transformację 

energetyki. Jako że w [zmienionej 

dyrektywie w sprawie odnawialnych 

źródeł energii] oraz w [zmienionej 

dyrektywie w sprawie energii elektrycznej] 

uznano społeczności energetyczne 

wykorzystujące odnawialne źródła energii 

i obywatelskie społeczności energetyczne 

oraz prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych za podmioty o zasadniczym 

znaczeniu dla transformacji energetyki w 

UE oraz przewidziano wsparcie dla tych 

podmiotów, InvestEU powinien przyczynić 

się do ułatwiania ich udziału w rynku. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Poprawka  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

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 

przekraczające poziom oczekiwanych strat 

poprzez wystawianie gwarancji 

wzajemnych na rzecz Unii. Takie 

uzgodnienia powinny być przyjmowane 

skreśla się 
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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 XXXX19 

(„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. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Poprawka  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Centrum Doradztwa InvestEU 

powinno wspierać opracowywanie 

optymalnych sekwencji projektów 

inwestycyjnych w każdym segmencie 

polityki. W ramach Programu InvestEU 

należy ponadto przewidzieć komponent 

międzysektorowy, aby zapewnić 

pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc 

przy opracowywaniu projektów 

obejmujących różne polityki w odniesieniu 

do centralnie zarządzanych programów 

unijnych. 

(35) Centrum Doradztwa InvestEU 

powinno wspierać opracowywanie 

optymalnych sekwencji projektów 

inwestycyjnych w każdym segmencie 

polityki, zapewniając skuteczną 

dywersyfikację geograficzną, by 

przyczyniać się do osiągnięcia unijnego 

celu spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej oraz zmniejszać różnice 

między regionami. Centrum Doradztwa 

powinno zwrócić szczególną uwagę na 

konieczność grupowania małych 

projektów i łączenia ich w większe pakiety. 

Komisja powinna podpisać umowy z 

grupą EBI i innymi partnerami 

wykonawczymi, by wyznaczyć ich na 

partnerów Centrum Doradztwa. Komisja, 

grupa EBI i pozostali partnerzy 

wykonawczy powinni ściśle ze sobą 

współpracować, by zapewnić wydajność, 

synergię i faktyczną dostępność wsparcia 

w całej Unii, przy należytym 

uwzględnieniu wiedzy fachowej i 

lokalnego potencjału partnerów 

wykonawczych, a także istniejących już 

struktur, takich jak Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego. W ramach 

Programu InvestEU należy ponadto 

przewidzieć komponent międzysektorowy, 

aby zapewnić pojedynczy punkt 

kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu 

projektów obejmujących różne polityki 
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w odniesieniu do centralnie zarządzanych 

programów unijnych. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Poprawka  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Pula środków finansowych na 

wdrażanie środków przewidzianych 

w rozdziałach V i VI wynosi 

525 000 000 EUR (w cenach bieżących). 

3. Pula środków finansowych na 

wdrażanie środków przewidzianych 

w rozdziałach V i VI wynosi 

725 000 000 EUR (w cenach bieżących). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Doświadczenia z EFIS I i II pokazują, że centra doradztwa odegrały kluczową rolę, 

przygotowując wytyczne dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju w projektach 

inwestycyjnych, a także wspierając grupowanie mniejszych projektów w większe, bardziej 

ambitne. Dlatego proponujemy zwiększenie budżetu centrów doradczych (rozdział V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Poprawka  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Partnerzy wykonawczy dążą do 

tego, aby co najmniej 50 % inwestycji 

w ramach segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się do realizacji unijnych 

celów dotyczących klimatu i środowiska. 

5. Partnerzy wykonawczy dążą do 

tego, aby: 

a) co najmniej 65 % inwestycji 

w segmencie polityki dotyczącym 

zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się w znacznej mierze do 

osiągania unijnych celów dotyczących 

klimatu i środowiska zgodnie z 

porozumieniem paryskim; 

b) w obszarze transportu co najmniej 10 

% inwestycji w segmencie polityki 

dotyczącym zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się do osiągania unijnego 

celu dotyczącego zmniejszenia do zera 

liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko 

rannych w wypadkach drogowych do 2050 

r. oraz remontowania mostów i tuneli 

kolejowych i drogowych w celu 

zagwarantowania ich bezpieczeństwa; 

c) co najmniej 35 % inwestycji w 

segmencie polityki dotyczącym badań 

naukowych, innowacji i cyfryzacji 

przyczyniało się do osiągania celów 

programu „Horyzont Europa”; 

d) znaczna część gwarancji oferowanych 

MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji w 

segmencie polityki dotyczącym MŚP 

wspierała innowacyjne MŚP. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Poprawka  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Dodatkowość 

 Do celów niniejszego rozporządzenia 

„dodatkowość” oznacza wspieranie przez 

Fundusz InvestEU operacji mających 

zaradzić niedoskonałościom rynku lub 

nieoptymalnym sytuacjom w zakresie 

inwestycji w całej Unii lub w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

co obejmuje długi czas oczekiwania na 

zwrot z inwestycji lub zapotrzebowanie na 

finansowanie projektów obarczonych 

wyższym ryzykiem, które przyniosą 

korzyści środowiskowe i społeczne w 

dalszej perspektywie, a bez wsparcia ze 

strony Funduszu InvestEU partnerzy 

wykonawczy nie mogliby ich zrealizować 

wcale lub w takim samym zakresie w 

czasie, w którym można skorzystać z 

gwarancji UE. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Poprawka  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie zgadzamy się na przeniesienie do InvestEU zasobów polityki spójności. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Poprawka  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Fundusz InvestEU nie wspiera 

działań związanych z produkcją, 

przetwarzaniem, dystrybucją, 

magazynowaniem lub spalaniem paliw 

kopalnych lub z infrastrukturą 

transportową powodującą powstanie 

emisji CO2. 

Or. en 

 


