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9.1.2019 A8-0482/25 

Poprawka  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Gospodarki państw członkowskich 

pilnie potrzebują planu inwestycji 

publicznych ukierunkowanego na 

spójność społeczną, gospodarczą i 

terytorialną z myślą o zwiększeniu 

łącznego popytu i dokonaniu inwestycji w 

infrastrukturę publiczną, która z kolei 

będzie mogła i powinna przyciągnąć i 

pobudzać inwestycje prywatne. Wyłącznie 

tego rodzaju plan będzie skutecznym 

rozwiązaniem na rzecz pobudzenia 

wzrostu gospodarczego oraz walki z 

bezrobociem i nierównościami 

społecznymi, gospodarczymi i 

terytorialnymi. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Poprawka  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Fundusz InvestEU powinien 

przyczyniać się do zwiększenia 

konkurencyjności Unii, w tym w obszarze 

innowacji i cyfryzacji, bardziej 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Unii, odporności w wymiarze społecznym i 

integracji społecznej, a także integracji 

unijnych rynków kapitałowych, w tym 

wprowadzenia rozwiązań korygujących 

ich fragmentację i dywersyfikujących 

źródła finansowania przedsiębiorstw 

unijnych. W tym celu fundusz powinien 

wspierać projekty, które są technicznie 

wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 

poprzez zapewnienie ram dla 

wykorzystania instrumentów dłużnych, 

opartych na podziale ryzyka 
i kapitałowych opartych na gwarancji 

budżetowej Unii oraz poprzez wkłady 

wnoszone przez partnerów wykonawczych. 

Fundusz InvestEU powinien kierować się 

popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby 

udzielane wsparcie przyczyniało się do 

osiągnięcia celów polityki Unii. 

(5) Fundusz InvestEU powinien 

przyczyniać się nie tylko do zmniejszenia 

asymetrii pod względem zdolności 

produkcyjnych i zaawansowania rozwoju 

gospodarczego, ale także do osiągnięcia 

celów spójności społecznej i terytorialnej. 

W tym celu fundusz będzie wspierał 

projekty, które przyczyniają się do rozwoju 

przemysłu, prac badawczo-rozwojowych, 

sektora pierwotnego gospodarki i postępu 

społecznego, które promują świadczenie 

wysokiej jakości usług publicznych między 

innymi w dziedzinie edukacji, zdrowia, 

kultury, infrastruktury sanitarnej i 

gospodarowania odpadami, transportu, 

łączności i energii, które tworzą miejsca 

pracy gwarantujące prawa pracownicze i 

wreszcie, które zapewniają wartość 

dodaną dla regionów, w których te 

projekty będą realizowane. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Poprawka  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Niskie wskaźniki inwestycji 

w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 

finansowego osłabiły zdolność Unii do 

stymulowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, konkurencyjności 

i konwergencji. Znaczne inwestycje w 

europejską infrastrukturę są niezbędne do 

osiągnięcia unijnych celów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, w tym celów w 

dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W 

związku z tym wsparcie w ramach 

Funduszu InvestEU powinno być 

ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie 

transportu, energii, w tym efektywności 

energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, środowiska, działań w 

dziedzinie klimatu oraz infrastruktury 

morskiej i cyfrowej. Aby 

zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 

unijnego wsparcia finansowego, 

należałoby wspierać usprawniony proces 

inwestycyjny, zwiększający widoczność 

sekwencji projektów i spójność w ramach 

odpowiednich programów unijnych. 

Mając na uwadze zagrożenia dla 

bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne 

otrzymujące wsparcie Unii powinny 

uwzględniać zasady ochrony obywateli 

w przestrzeni publicznej. Powinno to 

stanowić uzupełnienie wysiłków 

(13) Niskie wskaźniki inwestycji 

w infrastrukturę w państwach 

członkowskich, zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, podczas 

kryzysu finansowego osłabiły zdolność 

Unii do stymulowania zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego, konkurencyjności 

i konwergencji. Znaczne inwestycje w 

infrastrukturę państw członkowskich będą 

niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w 

zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

celów w dziedzinie energii i klimatu na 

2030 r. W związku z tym wsparcie w 

ramach Funduszu InvestEU powinno być 

ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie 

transportu, energii, w tym efektywności 

energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, środowiska, działań w 

dziedzinie klimatu oraz infrastruktury 

morskiej i cyfrowej. Aby 

zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 

unijnego wsparcia finansowego, będzie 

należało wspierać usprawniony proces 

inwestycyjny, który zapewni widoczność 

sekwencji projektów oraz zaspokojenie 

szczególnych potrzeb w zakresie wzrostu i 

rozwoju każdego regionu i państwa. 
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podejmowanych w ramach innych 

unijnych funduszy, takich jak Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

zapewniających wsparcie na rzecz 

związanych z bezpieczeństwem elementów 

inwestycji w dziedzinie przestrzeni 

publicznej, transportu, energii i innej 

infrastruktury krytycznej. 

Or. pt 

Uzasadnienie 

Zasadniczą kwestią jest zaspokojenie szczególnych potrzeb w zakresie wzrostu i rozwoju 

każdego regionu i państwa, zwłaszcza tych, które borykają się z największymi trudnościami. 

Nasilanie się obsesji o poczuciu bezpieczeństwa, które dyktuje działania i politykę Unii 

Europejskiej, jest szczególnie zauważalne w ostatnich czasach i obecnie grozi osłabieniem 

naszych praw i wolności pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a 

jednocześnie ukrywa źródła głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Poprawka  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 18 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Fundusz InvestEU zagwarantuje 

zrównoważony i sprawiedliwy podział 

inwestycji między różne państwa 

członkowskie i regiony UE. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Poprawka  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) konkurencyjności Unii, w tym 

innowacji i cyfryzacji; 

a) rozwoju gospodarczego i 

terytorialnego oraz spójności w obrębie 

państw członkowskich i między nimi, w 

tym rozwoju sektorów pierwotnych i 

wtórnych oraz zdolności produkcyjnych, w 

szczególności na poziomie badań i 

rozwoju, ale także odporności lokalnej, 

regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

infrastruktury transportowej, zapewniając 

przeznaczanie środków na inwestycje 

publiczne w dostarczanie dóbr 

publicznych i świadczenie usług 

publicznych, w szczególności w sektorach 

podstawowej infrastruktury sanitarnej i 

gospodarowania odpadami, transportu, 

łączności i energii; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Poprawka  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zrównoważonego charakteru 

gospodarki Unii i jej wzrostu; 

b) trwałości gospodarek państw 

członkowskich i ich wzrostu, w tym 

zaspokojenia szczególnych potrzeb 

każdego regionu i państwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem państw 

członkowskich borykających się z 

największymi trudnościami w 

mobilizowaniu zasobów niezbędnych do 

inwestowania i przy zapewnieniu 

poszanowania środowiska i wspierania 

różnorodności biologicznej; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Poprawka  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – ustęp 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) odporności w wymiarze 

społecznym i włączenia społecznego w 

Unii; 

c) spójności społecznej, w tym 

promowania pracy z przysługującymi 

prawami i powszechnego dostępu do usług 

publicznych wysokiej jakości oraz postępu 
społecznego, przy zapewnieniu 

ukierunkowania środków na inwestycje 

publiczne w sektorach edukacji, zdrowia i 

kultury; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Poprawka  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Program InvestEU powinien 

gwarantować, że co najmniej 50 % 

realizowanych inwestycji zostanie 

przydzielonych zgodnie z kryteriami 

geograficznymi i kryteriami spójności, aby 

zapewnić wszystkim państwom 

członkowskim możliwość korzystania z 

tego funduszu w sposób odwrotnie 

proporcjonalny do poziomu rozwoju 

społecznego i gospodarczego. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Poprawka  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 7 – ustęp 1 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania 

i jego dostępność dla MŚP oraz, 

w uzasadnionych przypadkach, dla 
małych spółek o średniej kapitalizacji; 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania 

i jego dostępność dla mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Poprawka  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każdy z segmentów polityki, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1, składa się 

z dwóch modułów, które służą 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji w następujący sposób: 

1. Każdy z segmentów polityki, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1, służy 

zaspokajaniu potrzeb w zakresie 

inwestycji publicznych, zaradzaniu 

brakom w zdolności produkcyjnej i 

starzeniu się środków produkcji, 
korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji w następujący sposób: 

Or. pt 

 

 


