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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 

czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego Program InvestEU 

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2018)0439), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 

Parlamentowi przez Komisję (C8-0257/2018), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

oraz opinie przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 

Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Rozwoju Regionalnego i Komisję 

Kultury i Edukacji (A8-0000/2018), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

                                                 
1 Dz.U. C … 
2 Dz.U. C … 
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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 na 

rzecz obronności, Strategia kosmiczna dla 

Europy i Europejski filar praw socjalnych. 

Fundusz InvestEU powinien 

wykorzystywać i wzmacniać synergie 

pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 

się strategiami poprzez wspieranie 

inwestycji i zapewnianie dostępu do 

finansowania. 

Or. en 

 

Poprawka  2 

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 

(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 

podwójną wartość sektora kultury i 
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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. 

sektora kreatywnego, projekty, które są 

technicznie wykonalne oraz ekonomicznie 

i społecznie opłacalne, poprzez 

zapewnienie ram dla wykorzystania 

instrumentów dłużnych, opartych na 

podziale ryzyka i kapitałowych opartych na 

gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez 

wkłady finansowe 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. 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Fundusz InvestEU powinien 

wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe 

oraz wartości niematerialne i prawne 

w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, 

inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się 

w ten sposób do większego dobrostanu 

i sprawiedliwszego rozkładu dochodów 

w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU 

powinny uzupełniać wsparcie Unii 

udzielane za pomocą dotacji. 

(6) Fundusz InvestEU powinien 

wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe 

oraz wartości niematerialne i prawne, w 

tym dziedzictwo kulturowe, w celu 

pobudzania wzrostu gospodarczego, 

inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się 

w ten sposób do większego dobrostanu 

i sprawiedliwszego rozkładu dochodów 

w Unii, a także do wzmocnienia spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

Interwencje Funduszu InvestEU powinny 

uzupełniać wsparcie Unii udzielane za 

pomocą dotacji. 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Program InvestEU powinien 

przyczyniać się do budowy 

zrównoważonego systemu finansowego 

w Unii, który wspiera przekierowanie 

kapitału prywatnego na zrównoważone 

inwestycje, zgodnie z celami określonymi 

w planie działania Komisji na rzecz 

finansowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego13. 

(8) Program InvestEU powinien 

przyczyniać się do budowy 

zrównoważonego systemu finansowego 

w Unii, który wspiera przekierowanie 

kapitału prywatnego na społeczne 

izrównoważone inwestycje, zgodnie 

z celami określonymi w planie działania 

Komisji na rzecz finansowania 

zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego13. 

_________________ _________________ 

13 COM(2018) 97 final. 13 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, Program 

InvestEU przyczyni się do uwzględnienia 

działań w dziedzinie klimatu i do 

osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 

którego wydatki na realizację celów 

klimatycznych w budżecie Unii mają 

sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań 

wspieranych z Programu InvestEU 

oczekuje się, że 30 % całkowitej puli 

środków finansowych tego programu 

będzie przyczyniać się do realizacji celów 

klimatycznych. Stosowne działania zostaną 

określone podczas opracowywania 

i wdrażania Programu InvestEU oraz 

zweryfikowane w kontekście 

odpowiednich ocen i procesów przeglądu. 

(9) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, Program 

InvestEU przyczyni się do uwzględnienia 

działań w dziedzinie klimatu i do 

osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 

którego wydatki na realizację celów 

klimatycznych w budżecie Unii mają 

sięgnąć 30 %. W odniesieniu do działań 

wspieranych z Programu InvestEU 

oczekuje się, że 30 % całkowitej puli 

środków finansowych tego programu 

będzie przyczyniać się do realizacji celów 

klimatycznych. Stosowne działania zostaną 

określone podczas opracowywania 

i wdrażania Programu InvestEU oraz 

zweryfikowane w kontekście 

odpowiednich ocen i procesów przeglądu. 
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Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Zgodnie ze sprawozdaniem 

dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 

2018 r. wydanym przez Światowe Forum 

Ekonomiczne połowa z dziesięciu 

najpoważniejszych zagrożeń dla 

gospodarki światowej dotyczy środowiska. 

Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie 

powietrza, gleby i wody, ekstremalne 

zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności 

biologicznej oraz niepowodzenie działań 

mających na celu łagodzenie skutków 

zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. 

Zasady ochrony środowiska są mocno 

osadzone w Traktatach i w wielu obszarach 

polityki Unii. W związku z tym w ramach 

działań związanych z Funduszem InvestEU 

należy wspierać uwzględnianie celów 

z dziedziny ochrony środowiska 

w głównym nurcie polityki. Kwestie 

ochrony środowiska i związanego z nią 

zapobiegania zagrożeniom oraz 

zarządzania ryzykiem powinny zostać 

uwzględnione przy przygotowywaniu 

i realizacji inwestycji. UE powinna 

również śledzić swoje wydatki związane 

z ochroną bioróżnorodności 

i ograniczaniem zanieczyszczenia 

powietrza w celu wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych wynikających 

z Konwencji o różnorodności biologicznej 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje 

przeznaczone na cele związane z ochroną 

środowiska należy zatem śledzić za 

pomocą wspólnych metod, spójnych 

z metodami opracowanymi w ramach 

innych unijnych programów mających 

zastosowanie do klimatu, różnorodności 

(11) Zgodnie ze sprawozdaniem 

dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 

2018 r. wydanym przez Światowe Forum 

Ekonomiczne połowa z dziesięciu 

najpoważniejszych zagrożeń dla 

gospodarki światowej dotyczy środowiska. 

Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie 

powietrza, gleby i wody, ekstremalne 

zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności 

biologicznej oraz niepowodzenie działań 

mających na celu łagodzenie skutków 

zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. 

Zasady ochrony środowiska są mocno 

osadzone w Traktatach i w wielu obszarach 

polityki Unii. W związku z tym w ramach 

działań związanych z Funduszem InvestEU 

należy wspierać uwzględnianie celów 

z dziedziny ochrony środowiska 

w głównym nurcie polityki. Kwestie 

ochrony środowiska i związanego z nią 

zapobiegania zagrożeniom oraz 

zarządzania ryzykiem, w tym w przypadku 

zdarzeń takich jak powódź, trzęsienie 

ziemi, pożar lasu i inne katastrofy 

naturalne, powinny zostać uwzględnione 

przy przygotowywaniu i realizacji 

inwestycji. UE powinna również śledzić 

swoje wydatki związane z ochroną 

bioróżnorodności i ograniczaniem 

zanieczyszczenia powietrza w celu 

wypełnienia obowiązków 

sprawozdawczych wynikających 

z Konwencji o różnorodności biologicznej 

oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje 

przeznaczone na cele związane z ochroną 

środowiska należy zatem śledzić za 

pomocą wspólnych metod, spójnych 
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biologicznej i zarządzania 

zanieczyszczeniem powietrza, aby 

umożliwić ocenę indywidualnego 

i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe 

składniki kapitału naturalnego, w tym na 

powietrze, wodę, grunty i różnorodność 

biologiczną. 

z metodami opracowanymi w ramach 

innych unijnych programów mających 

zastosowanie do klimatu, różnorodności 

biologicznej i zarządzania 

zanieczyszczeniem powietrza, aby 

umożliwić ocenę indywidualnego 

i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe 

składniki kapitału naturalnego, w tym na 

powietrze, wodę, grunty i różnorodność 

biologiczną. 

_________________ _________________ 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 

atmosferycznych, zmiany dyrektywy 

2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 

2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, 

s. 1). 

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 

atmosferycznych, zmiany dyrektywy 

2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 

2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, 

s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Projekty inwestycyjne otrzymujące 

znaczne unijne wsparcie, w szczególności 

w dziedzinie infrastruktury, powinny 

podlegać kontroli pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z wytycznymi, które powinny zostać 

opracowane przez Komisję we współpracy 

z partnerami wykonawczymi w ramach 

Programu InvestEU, i przy zastosowaniu 

w odpowiedni sposób kryteriów 

określonych w [rozporządzeniu w sprawie 

ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona pod 

względem środowiskowym, przy 

zachowaniu spójności z wytycznymi 

(12) Projekty inwestycyjne otrzymujące 

znaczne unijne wsparcie, w szczególności 

w dziedzinie infrastruktury, powinny 

podlegać kontroli pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z wytycznymi inwestycyjnymi, które 

powinny zostać opracowane przez Komisję 

we współpracy z partnerami 

wykonawczymi w ramach Programu 

InvestEU, i przy zastosowaniu 

w odpowiedni sposób kryteriów 

określonych w [rozporządzeniu w sprawie 

ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona pod 

względem środowiskowym, przy 
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opracowanymi na potrzeby innych 

unijnych programów. Takie wytyczne 

powinny przewidywać rozwiązania 

pozwalające na uniknięcie nadmiernego 

obciążenia administracyjnego. 

zachowaniu spójności z wytycznymi 

inwestycyjnymi opracowanymi na potrzeby 

innych unijnych programów. Takie 

wytyczne inwestycyjne powinny 

przewidywać rozwiązania pozwalające na 

uniknięcie nadmiernego obciążenia 

administracyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  8 

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 podejmowanych 

(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, w tym w 

połączenia międzysystemowe i 

efektywność energetyczną, 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, w tym konserwację i 

modernizację istniejących aktywów 

związanych z infrastrukturą, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywów 

związanych z bezpieczeństwem i ochroną, 
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 
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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. 

na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa i 

zapobieganie zagrożeniom, projekty 

inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii 

powinny uwzględniać zasady ochrony 

obywateli w przestrzeni publicznej. 

Powinno to stanowić uzupełnienie 

wysiłków 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. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP) odgrywają w Unii kluczową rolę. 

Borykają się one jednak z wyzwaniami 

związanymi z dostępem do finansowania 

ze względu na obawy dotyczące wysokiego 

ryzyka i brak wystarczających 

zabezpieczeń. Dodatkowe wyzwania 

wynikają z potrzeby utrzymania 

konkurencyjności MŚP przez angażowanie 

się w cyfryzację, internacjonalizację i 

działalność innowacyjną oraz podnoszenie 

kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP 

mają dostęp do bardziej ograniczonego 

zestawu źródeł finansowania w 

porównaniu z większymi 

przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują 

obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp 

do giełd papierów wartościowych i dużych 

inwestorów instytucjonalnych. Problemy z 

dostępem do finansowania są jeszcze 

bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, 

których działalność jest związana z 

aktywami niematerialnymi i prawnymi. 

(16) Małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP), w tym przedsiębiorstwa sektora 

kultury i sektora kreatywnego, odgrywają 

w Unii kluczową rolę. Borykają się one 

jednak z wyzwaniami związanymi z 

dostępem do finansowania ze względu na 

obawy dotyczące wysokiego ryzyka i brak 

wystarczających zabezpieczeń. Dodatkowe 

wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania 

konkurencyjności MŚP przez angażowanie 

się w cyfryzację, internacjonalizację i 

działalność innowacyjną oraz podnoszenie 

kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP 

mają dostęp do bardziej ograniczonego 

zestawu źródeł finansowania w 

porównaniu z większymi 

przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują 

obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp 

do giełd papierów wartościowych i dużych 

inwestorów instytucjonalnych. Problemy z 

dostępem do finansowania są jeszcze 

bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, 

których działalność jest związana z 
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Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze 

wsparcia banków i finansowania dłużnego 

w formie kredytów w rachunku bieżącym, 

pożyczek bankowych lub leasingu. 

Zwiększenie zdolności MŚP do 

finansowania powstawania, wzrostu 

i rozwoju oraz zdolności do przetrwania 

pogorszenia koniunktury gospodarczej, 

a tym samym zwiększenie odporności 

gospodarki i systemu finansowego na 

kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga 

wspierania MŚP zmagających się ze 

wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz 

zapewnienia im bardziej zróżnicowanych 

źródeł finansowania. Stanowi to również 

uzupełnienie inicjatyw podjętych już w 

kontekście unii rynków kapitałowych. 

Fundusz InvestEU powinien stworzyć 

możliwość skupienia się na konkretnych, 

bardziej ukierunkowanych produktach 

finansowych. 

aktywami niematerialnymi i prawnymi. 

Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze 

wsparcia banków i finansowania dłużnego 

w formie kredytów w rachunku bieżącym, 

pożyczek bankowych lub leasingu. 

Zwiększenie zdolności MŚP do 

finansowania powstawania, wzrostu 

i rozwoju oraz zdolności do przetrwania 

pogorszenia koniunktury gospodarczej, 

a tym samym zwiększenie odporności 

gospodarki i systemu finansowego na 

kryzys lub wstrząsy gospodarcze oraz 

poprawy jej zdolności do tworzenia 

nowych miejsc pracy i zwiększania 

dobrostanu społecznego, wymaga 

wspierania MŚP zmagających się ze 

wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz 

zapewnienia im bardziej zróżnicowanych 

źródeł finansowania. Stanowi to również 

uzupełnienie inicjatyw podjętych już w 

kontekście unii rynków kapitałowych. 

Fundusz InvestEU powinien stworzyć 

możliwość skupienia się na konkretnych, 

bardziej ukierunkowanych produktach 

finansowych. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Jak określono w dokumencie 

otwierającym debatę na temat społecznego 

wymiaru Europy16 i w komunikacie 

dotyczącym Europejskiego filaru praw 

socjalnych17, budowanie bardziej 

sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej 

włączeniu społecznemu, jest jednym 

z priorytetów Unii w zakresie zwalczania 

nierówności i wspierania polityki 

włączenia społecznego w Europie. 

Nierówność szans dotyczy szczególnie 

dostępu do edukacji, szkolenia i opieki 

(17) Jak określono w dokumencie 

otwierającym debatę na temat społecznego 

wymiaru Europy16, w komunikacie 

dotyczącym Europejskiego filaru praw 

socjalnych17 i w unijnych ranach w 

zakresie Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, budowanie bardziej 

sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej 

włączeniu społecznemu, jest jednym 

z priorytetów Unii w zakresie zwalczania 

nierówności i wspierania polityki 

włączenia społecznego w Europie. 
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zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę 

społeczną, opartą na umiejętnościach 

i kapitale ludzkim, a także w integrację 

społeczną słabszych grup, zwłaszcza 

koordynowane na poziomie unijnym, może 

przyczynić się do zwiększenia możliwości 

gospodarczych. Fundusz InvestEU 

powinien być wykorzystywany do 

wspierania inwestycji w kształcenie 

i szkolenie, pomocy w zwiększaniu 

zatrudnienia, w szczególności wśród osób 

niewykwalifikowanych i długotrwale 

bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji 

w zakresie solidarności 

międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, 

bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju 

społeczności, roli i miejsca młodych ludzi 

w społeczeństwie, jak również osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 

obywateli państw trzecich. Program 

InvestEU powinien także przyczyniać się 

do wspierania europejskiej kultury 

i kreatywności. Aby przeciwdziałać 

głębokiej transformacji społeczeństw Unii 

i rynku pracy w nadchodzącym 

dziesięcioleciu, trzeba inwestować 

w kapitał ludzki, mikrofinansowanie, 

finansowanie społeczne i nowe modele 

biznesowe gospodarki społecznej, w tym 

realizować inwestycje mające wpływ 

społeczny i zlecać zadania mające na celu 

uzyskanie określonego wpływu 

społecznego. Program InvestEU powinien 

wzmocnić rodzący się ekosystem rynku 

społecznego, zwiększając podaż 

finansowania i dostęp do niego dla 

mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 

społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby 

tych, którzy najbardziej go potrzebują. 

W sprawozdaniu grupy zadaniowej 

wysokiego szczebla ds. inwestowania 

w infrastrukturę społeczną w Europie18 

wskazano luki inwestycyjne 

w infrastrukturze i usługach społecznych, 

w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, 

opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które 

wymagają wsparcia, w tym na poziomie 

Unii. W związku z tym należy wykorzystać 

łączną zdolność kapitału publicznego, 

Nierówność szans dotyczy szczególnie 

dostępu do edukacji, szkolenia, kultury, 

zatrudnienia, opieki zdrowotnej i usług 

społecznych. Inwestowanie w gospodarkę 

społeczną, opartą na umiejętnościach 

i kapitale ludzkim, a także w integrację 

społeczną słabszych grup, zwłaszcza 

koordynowane na poziomie unijnym, może 

przyczynić się do zwiększenia możliwości 

gospodarczych. Fundusz InvestEU 

powinien być wykorzystywany do 

wspierania inwestycji w kształcenie 

i szkolenie, pomocy w zwiększaniu 

zatrudnienia, w szczególności wśród osób 

niewykwalifikowanych i długotrwale 

bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji 

w zakresie solidarności 

międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej i 

usług społecznych, mieszkalnictwa 

socjalnego, bezdomności, integracji 

cyfrowej, rozwoju społeczności, roli 

i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, 

jak również osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw 

trzecich. Program InvestEU powinien także 

przyczyniać się do wspierania europejskiej 

kultury i kreatywności. Aby przeciwdziałać 

głębokiej transformacji społeczeństw Unii 

i rynku pracy w nadchodzącym 

dziesięcioleciu, trzeba inwestować 

w kapitał ludzki, infrastrukturę społeczną, 

zrównoważone finansowanie i 

finansowanie społeczne, 

mikrofinansowanie, finansowanie 

społeczne i nowe modele biznesowe 

gospodarki społecznej, w tym realizować 

inwestycje mające wpływ społeczny 

i zlecać zadania mające na celu uzyskanie 

określonego wpływu społecznego. 

Program InvestEU powinien wzmocnić 

rodzący się ekosystem rynku społecznego, 

zwiększając podaż finansowania i dostęp 

do niego dla mikroprzedsiębiorstw 

i przedsiębiorstw społecznych oraz 

instytucji solidarności społecznej, tak aby 

zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej 

go potrzebują. W sprawozdaniu grupy 

zadaniowej wysokiego szczebla ds. 

inwestowania w infrastrukturę społeczną 
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komercyjnego i dobroczynnego, jak 

również wsparcie ze strony fundacji, 

w celu wspierania rozwoju łańcucha 

wartości na rynku społecznym 

i zwiększania odporności Unii. 

w Europie18 wskazano całkowitą lukę 

inwestycyjną w wysokości co najmniej 

1,5 bln EUR w latach 2018–2030 
w infrastrukturze i usługach społecznych, 

w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, 

opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które 

wymagają wsparcia, w tym na poziomie 

Unii. W związku z tym należy wykorzystać 

łączną zdolność kapitału publicznego, 

komercyjnego i dobroczynnego, jak 

również wsparcie ze strony innych 

usługodawców finansowych, takich jak 

podmioty etyczne, społeczne i 

zrównoważone, a także ze strony fundacji, 

w celu wspierania rozwoju łańcucha 

wartości na rynku społecznym 

i zwiększania odporności Unii. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako 

European Economy Discussion Paper 

(dokument do dyskusji na temat 

gospodarki europejskiej) nr 074. 

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako 

European Economy Discussion Paper 

(dokument do dyskusji na temat 

gospodarki europejskiej) nr 074. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

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 

(19) Każdy segment polityki powinien 

składać się z dwóch modułów, tj. z modułu 

unijnego i modułu państw członkowskich. 

Oba moduły powinny służyć korygowaniu 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji związanych 

z realizacją celów polityki unijnej, których 

zasięg jest ogólnounijny lub obejmuje 

poszczególne państwa członkowskie, 

Ponadto państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość wnoszenia wkładu do 
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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 

unijnego lub modułu państw 

członkowskich nie powinny powielać ani 

wypierać finansowania prywatnego, ani 

zakłócać konkurencji na rynku 

wewnętrznym. 

modułu państw członkowskich w formie 

gwarancji lub środków pieniężnych. 

Działania wspierane z Funduszu InvestEU 

w ramach modułu unijnego lub modułu 

państw członkowskich nie powinny 

powielać ani wypierać finansowania 

prywatnego, ani zakłócać konkurencji na 

rynku wewnętrznym. 

Or. en 

 

Poprawka  12 

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 

(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 
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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 

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. 

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 w porozumieniu z 

państwami członkowskimi na podstawie 

charakteru odnośnych operacji 

i związanych z nimi oczekiwanych strat, 

natomiast państwa członkowskie lub 

partnerzy wykonawczy lub prywatni 

inwestorzy przejmowaliby straty 

przekraczające poziom oczekiwanych strat 

poprzez wystawianie gwarancji 

wzajemnych na rzecz Unii. Całkowite lub 

częściowe pokrycie oczekiwanych strat w 

zakresie wykorzystania funduszów 

podlegających zarządzaniu dzielonemu 

powinno być również możliwe z 

wykorzystaniem kontrgwaracji wedle 

uznania państw członkowskich. 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[1](„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 skreśla się  
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Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Oczekuje się, że gwarancja UE 

w wysokości 38 000 000 000 EUR (w 

cenach bieżących) na poziomie Unii 

zmobilizuje w całej Unii inwestycje 

o wartości ponad 650 000 000 000 EUR 

i należy ją orientacyjnie podzielić między 

segmenty polityki. 

(23) Oczekuje się, że gwarancja UE 

w wysokości 38 000 000 000 EUR (w 

cenach bieżących) na poziomie Unii 

zmobilizuje w całej Unii inwestycje 

o wartości ponad 650 000 000 000 EUR 

i należy ją podzielić między segmenty 

polityki. 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Państwa członkowskie powinny 

wnosić wkład do modułu państw 

członkowskich w formie gwarancji lub 

środków pieniężnych. Bez uszczerbku dla 

prerogatyw Rady we wdrażaniu paktu 

stabilności i wzrostu wkłady do modułu 

państw członkowskich wniesione przez 

państwa członkowskie w formie gwarancji 

lub środków pieniężnych czy też wkłady 

wniesione przez państwa członkowskie lub 

krajowe banki prorozwojowe 

sklasyfikowane w sektorze instytucji 

rządowych lub działające w imieniu 

państwa członkowskiego na rzecz 

platform inwestycyjnych powinny być 

uznawane za działania jednorazowe w 

rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1466/97 i art. 3 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1467/97. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Gwarancja UE, na której opiera się 

Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana 

przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu 

o partnerów wykonawczych, którzy są 

w stanie dotrzeć do ostatecznych 

odbiorców. Komisja powinna zawrzeć 

z każdym z partnerów wykonawczych 

umowę w sprawie gwarancji zapewniającą 

im zdolność gwarancyjną z Funduszu 

InvestEU, w celu wsparcia ich operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji, które 

są zgodne z celami Funduszu InvestEU 

i kryteriami kwalifikowalności. Dla 

Funduszu InvestEU należy przewidzieć 

specjalną strukturę zarządzania 

zapewniającą odpowiednie wykorzystanie 

gwarancji UE. 

(24) Gwarancja UE, na której opiera się 

Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana 

przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu 

o partnerów wykonawczych, którzy są 

w stanie dotrzeć do ostatecznych 

odbiorców. Komisja powinna zawrzeć 

z każdym z partnerów wykonawczych 

umowę w sprawie gwarancji zapewniającą 

im zdolność gwarancyjną z Funduszu 

InvestEU, w celu wsparcia ich operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji, które 

są zgodne z celami Funduszu InvestEU 

i kryteriami kwalifikowalności. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Fundusz InvestEU powinien 

posiadać odpowiednią strukturę 

zarządzania, której funkcja powinna być 

odpowiednia do jego wyłącznego celu, 

jakim jest zapewnienie właściwego 

wykorzystania gwarancji UE. Tę strukturę 

zarządzania powinny tworzyć: Rada 

Doradcza, Rada Kierownicza i Komitet 

Inwestycyjny. Komisja powinna oceniać 

zgodność przedłożonych przez partnerów 
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wykonawczych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji z prawem 

i polityką Unii, natomiast ostateczne 

decyzje w sprawie tych operacji powinien 

podejmować partner wykonawczy. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Należy ustanowić Radę Doradczą 

składającą się z przedstawicieli partnerów 

wykonawczych i przedstawicieli państw 

członkowskich w celu wymiany informacji 

oraz danych dotyczących wykorzystania 

produktów finansowych udostępnianych 

w ramach Funduszu InvestEU, a także 

w celu omawiania zmieniających się 

potrzeb i nowych produktów, w tym luk 

rynkowych na określonych terytoriach. 

(25) Należy ustanowić Radę Doradczą 

składającą się z przedstawicieli Komisji, 

grupy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI), partnerów 

wykonawczych i przedstawicieli państw 

członkowskich oraz jednego eksperta dla 

każdego z czterech segmentów polityki, 

powołanego przez Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, w celu wymiany 

informacji oraz danych dotyczących 

wykorzystania produktów finansowych 

udostępnianych w ramach Funduszu 

InvestEU, a także w celu omawiania 

zmieniających się potrzeb i nowych 

produktów, w tym luk rynkowych na 

określonych terytoriach. 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Komisja powinna oceniać 

zgodność przedłożonych przez partnerów 

wykonawczych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji z prawem 

(26) Rada Kierownicza powinna 

wyznaczyć strategiczne kierunki działania 

Funduszu InvestEU i ustanowić zasady 

konieczne do jego funkcjonowania, a 
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i polityką Unii, natomiast ostateczne 

decyzje w sprawie tych operacji powinien 

podejmować partner wykonawczy. 

także zasady mające zastosowanie do 

działalności platform inwestycyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Zespół projektowy składający się 

z ekspertów oddelegowanych do 

dyspozycji Komisji przez partnerów 

wykonawczych w celu zapewnienia 

profesjonalnej wiedzy fachowej przy 

ocenie finansowo-technicznej 

proponowanych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji powinien 

dokonywać oceny punktowej operacji 

przedkładanych przez partnerów 

wykonawczych, które mają zostać 

ocenione przez Komitet Inwestycyjny. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Przy wyborze partnerów 

wykonawczych do celów wdrażania 

Funduszu InvestEU Komisja powinna 

rozważyć zdolność kontrahenta do 

realizowania celów Funduszu InvestEU 

i wniesienia własnych zasobów, aby 

zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny 

i dywersyfikację geograficzną, 

przyciągnięcia inwestorów prywatnych 

oraz zapewnienia odpowiedniej 

(29) Przy wyborze partnerów 

wykonawczych do celów wdrażania 

Funduszu InvestEU Komisja powinna 

rozważyć zdolność kontrahenta do 

realizowania celów Funduszu InvestEU 

i wniesienia w niego wkładu, aby zapewnić 

odpowiedni zasięg geograficzny 

i dywersyfikację geograficzną, 

przyciągnięcia inwestorów prywatnych 

oraz zapewnienia odpowiedniej 
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dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych 

rozwiązań służących korygowaniu 

niedoskonałości rynku i nieoptymalnych 

sytuacji w zakresie inwestycji. Ze względu 

na rolę grupy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego („EBI”), jaką powierza się 

jej w Traktatach, jej zdolność do działania 

we wszystkich państwach członkowskich 

oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach 

obecnych instrumentów finansowych i 

EFIS, powinna ona pozostać 

uprzywilejowanym partnerem 

wykonawczym w ramach modułu unijnego 

Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI 

możliwość oferowania zestawu 

uzupełniających produktów finansowych 

powinny mieć też krajowe banki lub 

instytucje prorozwojowe, ze względu na to, 

że ich doświadczenie i zdolności na 

szczeblu regionalnym mogą być korzystne 

dla maksymalizacji wpływu funduszy 

publicznych na terytorium Unii. Powinna 

ponadto istnieć możliwość, aby inne 

międzynarodowe instytucje finansowe 

działały w charakterze partnerów 

wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają 

one przewagę komparatywną pod 

względem szczególnej wiedzy fachowej 

i doświadczenia w niektórych państwach 

członkowskich. Również inne podmioty 

spełniające kryteria określone 

w rozporządzeniu finansowym powinny 

mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych 

rozwiązań służących korygowaniu 

niedoskonałości rynku i nieoptymalnych 

sytuacji w zakresie inwestycji, a także do 

zapewnienia spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej. Ze względu na 

rolę grupy EBI, jaką powierza się jej w 

Traktatach, jej zdolność do działania we 

wszystkich państwach członkowskich oraz 

jej doświadczenie zdobyte w ramach 

obecnych instrumentów finansowych i 

EFIS, powinna ona pozostać 

uprzywilejowanym partnerem 

wykonawczym w ramach modułu unijnego 

Funduszu InvestEU. Oprócz grupy EBI 

możliwość oferowania zestawu 

uzupełniających produktów finansowych 

powinny mieć też krajowe, regionalne i 

lokalne banki lub instytucje prorozwojowe, 

ze względu na to, że ich doświadczenie 

i zdolności na szczeblu regionalnym mogą 

być korzystne dla maksymalizacji wpływu 

funduszy publicznych na terytorium Unii. 

Powinna ponadto istnieć możliwość, aby 

inne międzynarodowe instytucje finansowe 

działały w charakterze partnerów 

wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają 

one przewagę komparatywną pod 

względem szczególnej wiedzy fachowej 

i doświadczenia w niektórych państwach 

członkowskich. Również inne podmioty 

spełniające kryteria określone 

w rozporządzeniu finansowym powinny 

mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) W celu zapewnienia, aby 

interwencje w ramach modułu unijnego 

(30) W celu zapewnienia, aby 

interwencje w ramach modułu unijnego 
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Funduszu InvestEU koncentrowały się na 

niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie 

Unii, a jednocześnie spełniały cele 

dotyczące możliwie jak największego 

zasięgu geograficznego, gwarancji UE 

należy udzielać partnerom wykonawczym, 

którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi 

partnerami wykonawczymi są w stanie 

objąć odnośnymi operacjami co najmniej 

trzy państwa członkowskie. Oczekuje się 

jednak, że około 75 % gwarancji UE 

w ramach modułu unijnego będzie 

udzielane partnerom wykonawczym, 

którzy są w stanie oferować produkty 

finansowe w ramach Funduszu InvestEU 

we wszystkich państwach członkowskich. 

Funduszu InvestEU koncentrowały się na 

niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie 

Unii, a jednocześnie spełniały cele 

dotyczące możliwie jak największego 

zasięgu geograficznego, gwarancji UE 

należy udzielać partnerom wykonawczym, 

którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi 

partnerami wykonawczymi są w stanie 

objąć odnośnymi operacjami co najmniej 

jedno państwo członkowskie. Jeżeli 

partnerzy wykonawczy obejmą operacjami 

więcej niż jedno państwo członkowskie, 

ich odpowiedzialność umowna powinna 

pozostać ograniczona odpowiednimi 

krajowymi mandatami. Oczekuje się 

jednak, że co najmniej 75 % gwarancji UE 

w ramach modułu unijnego będzie 

udzielane grupie EBI. 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Fundusz InvestEU powinien 

w stosownych przypadkach umożliwiać 

sprawne i skuteczne łączenie z tą 

gwarancją dotacji lub instrumentów 

finansowych, bądź obu tych rodzajów 

wsparcia, finansowanych z budżetu Unii 

lub z Funduszu na rzecz Innowacji 

Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami 

do Emisji (ETS) w sytuacjach, w których 

jest to konieczne w celu jak najlepszego 

wsparcia inwestycji służących 

korygowaniu określonych niedoskonałości 

rynku lub nieoptymalnych sytuacji 

w zakresie inwestycji. 

(33) Fundusz InvestEU powinien 

w stosownych przypadkach umożliwiać 

sprawne i skuteczne łączenie z tą 

gwarancją dotacji lub instrumentów 

finansowych, bądź obu tych rodzajów 

wsparcia, finansowanych z budżetu Unii 

lub z innych funduszów takich jak 

Fundusz na rzecz Innowacji Unijnego 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 

(ETS) w sytuacjach, w których jest to 

konieczne w celu jak najlepszego wsparcia 

inwestycji służących korygowaniu 

określonych niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji. 

Or. en 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Aby zapewnić szeroki zasięg 

geograficzny usług doradczych w całej 

Unii oraz skutecznie upowszechniać 

wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu 

lokalnym, należy zapewnić lokalną 

obecność Centrum Doradztwa InvestEU, 

uwzględniając w razie potrzeby istniejące 

systemy wsparcia, w celu udzielania na 

szczeblu lokalnym wymiernej, 

proaktywnej i dostosowanej do potrzeb 

pomocy. 

(36) Aby zapewnić szeroki zasięg 

geograficzny usług doradczych w całej 

Unii oraz skutecznie upowszechniać 

wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu 

lokalnym, należy zapewnić lokalną 

obecność Centrum Doradztwa InvestEU, 

uwzględniając w razie potrzeby istniejące 

systemy wsparcia, w celu udzielania na 

szczeblu lokalnym wymiernej, 

proaktywnej i dostosowanej do potrzeb 

pomocy. Aby umożliwić zapewnienie 

wsparcia doradczego na szczeblu 

lokalnym, Centrum Doradztwa InvestEU 

powinno współpracować z krajowymi 

bankami lub instytucjami 

prorozwojowymi i instytucjami 

zarządzającymi europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych oraz 

korzystać z ich wiedzy fachowej. W 

państwach członkowskich, w których nie 

istnieją krajowe banki lub instytucje 

prorozwojowe, Centrum Doradztwa 

InvestEU powinno zapewnić, w 

stosownych przypadkach, na wniosek 

danego państwa członkowskiego aktywne 

wsparcie doradcze w ustanowieniu 

takiego banku lub takiej instytucji. 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Centrum Doradztwa InvestEU 
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powinno zapewniać małym projektom i 

projektom przedsiębiorstw typu start-up 

wsparcie doradcze, zwłaszcza gdy 

przedsiębiorstwa typu start-up dążą do 

ochrony swoich inwestycji w zakresie 

badań naukowych i innowacji przez 

uzyskiwanie praw własności intelektualnej 

takich jak patenty. 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W kontekście Funduszu InvestEU 

konieczne jest wspieranie budowania 

zdolności w celu rozwijania zdolności 

organizacyjnych i działań rynkowych 

niezbędnych do inicjowania wysokiej 

jakości projektów. Należy ponadto dążyć 

do stworzenia warunków umożliwiających 

zwiększenie potencjalnej liczby 

kwalifikujących się odbiorców w nowych 

segmentach rynku, w szczególności 

w sytuacjach, w których niewielki rozmiar 

pojedynczych projektów wiąże się ze 

znacznym wzrostem kosztów 

transakcyjnych na poziomie projektu, na 

przykład w przypadku ekosystemu 

finansowania społecznego. Wspieranie 

budowania zdolności powinno mieć zatem 

charakter uzupełniający i dodatkowy 

w stosunku do działań podejmowanych 

w ramach innych programów unijnych 

obejmujących konkretny obszar polityki. 

(37) W kontekście Funduszu InvestEU 

konieczne jest wspieranie budowania 

zdolności w celu rozwijania zdolności 

organizacyjnych i działań rynkowych 

niezbędnych do inicjowania wysokiej 

jakości projektów. Należy ponadto dążyć 

do stworzenia warunków umożliwiających 

zwiększenie potencjalnej liczby 

kwalifikujących się odbiorców w nowych 

segmentach rynku, w szczególności 

w sytuacjach, w których niewielki rozmiar 

pojedynczych projektów wiąże się ze 

znacznym wzrostem kosztów 

transakcyjnych na poziomie projektu, na 

przykład w przypadku ekosystemu 

finansowania społecznego. Wspieranie 

budowania zdolności powinno mieć zatem 

charakter uzupełniający i dodatkowy 

w stosunku do działań podejmowanych 

w ramach innych programów unijnych 

obejmujących konkretny obszar polityki. 

Należy podjąć wysiłki w celu wsparcia 

budowania zdolności potencjalnych 

promotorów projektów, zwłaszcza 

lokalnych organizacji usługodawców oraz 

samorządów terytorialnych. 

Or. en 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) „partner Centrum Doradztwa” 

oznacza kwalifikowalnego kontrahenta, z 

którym Komisja podpisuje umowę w 

sprawie wdrożenia usługi świadczonej 

przez Centrum Doradztwa InvestEU; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) „umowa o przyznanie wkładu” 

oznacza instrument prawny, w którym 

Komisja i państwa członkowskie określają 

warunki gwarancji UE w ramach modułu 

państw członkowskich, o których mowa w 

art. 9; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) „wkład finansowy” oznacza wkład 

wniesiony przez partnera wykonawczego 

w formie zdolności do działania na własne 

ryzyko lub wsparcia finansowego na rzecz 

operacji objętej niniejszym 
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rozporządzeniem; 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „partner wykonawczy” oznacza 

kwalifikowalnego kontrahenta, takiego jak 

instytucja finansowa lub inny pośrednik, 

z którym Komisja podpisuje umowę 

w sprawie gwarancji lub umowę w sprawie 

wdrożenia Centrum Doradztwa InvestEU; 

7) „partner wykonawczy” oznacza 

kwalifikowalnego kontrahenta, takiego jak 

instytucja finansowa lub inny pośrednik, 

z którym Komisja podpisuje umowę 

w sprawie gwarancji; 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10a) „wytyczne inwestycyjne” oznaczają 

zestaw kryteriów opartych na zasadach 

ustanowionych niniejszym 

rozporządzeniem w zakresie ogólnych 

celów, kryteriów kwalifikowalności i 

kwalifikowalnych instrumentów, 

wykorzystywanych przez Komitet 

Inwestycyjny w celu podejmowania 

przejrzystych i niezależnych decyzji 

dotyczących wykorzystania gwarancji UE; 

Or. en 

 

Poprawka  31 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 10b) „platformy inwestycyjne” 

oznaczają spółki celowe, rachunki 

zarządzane, uzgodnienia umowne 

dotyczące współfinansowania lub podziału 

ryzyka, bądź uzgodnienia dokonane w 

dowolny inny sposób, poprzez które 

podmioty kierują wkład finansowy w celu 

sfinansowania pewnej liczby projektów 

inwestycyjnych, i które mogą obejmować: 

 a) platformy krajowe lub na szczeblu 

niższym niż krajowy obejmujące kilka 

projektów inwestycyjnych na terytorium 

danego państwa członkowskiego; 

 b) platformy wielokrajowe lub regionalne 

obejmujące partnerów z kilku państw 

członkowskich lub państw trzecich 

zainteresowanych projektami na danym 

obszarze geograficznym; 

 c) platformy tematyczne obejmujące 

projekty inwestycyjne w danym sektorze; 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 16a) „zrównoważone finansowanie” 

oznacza proces należytego uwzględniania 

kwestii środowiskowych i społecznych 

przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych, prowadzący do 

zwiększenia inwestycji w działania 

długoterminowe w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju; 

Or. en 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zwiększenia wskaźnika 

zatrudnienia w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zrównoważonego charakteru 

gospodarki Unii i jej wzrostu; 

b) wzrostu gospodarki Unii i jej 

zrównoważonego charakteru; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

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) innowacji społecznych, odporności 

w wymiarze społecznym i włączenia 

społecznego w Unii; 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) promowania postępu naukowego i 

technologicznego, kultury, kształcenia i 

szkolenia; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej; 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zwiększanie dostępu do 

mikrofinansowania i finansowania oraz ich 

dostępności dla przedsiębiorstw 

społecznych, wspieranie operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji związanych 

z inwestycjami społecznymi 

i umiejętnościami oraz rozwijanie 

i konsolidacja rynków inwestycji 

społecznych w dziedzinach, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. d). 

d) zwiększanie dostępu do 

mikrofinansowania i finansowania oraz ich 

dostępności dla przedsiębiorstw 

społecznych, sektora kultury, sektora 

kreatywnego i sektora edukacji, 
wspieranie operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji związanych z inwestycjami 

społecznymi, kompetencjami 

i umiejętnościami oraz rozwijanie 

i konsolidacja rynków inwestycji 

społecznych w dziedzinach, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. d). 

Or. en 

 

Poprawka  39 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Oprócz wkładu, o którym mowa w akapit 

drugi, państwa członkowskie mogą wnosić 

wkład do modułu państw członkowskich w 

formie gwarancji lub środków 

pieniężnych. Kwota wkładu do modułu 

państw członkowskich nie przekracza 

[X %] całkowitych środków finansowych 

modułu. 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Orientacyjny podział kwoty, 

o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, 

jest określony w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia. W stosownych 

przypadkach Komisja może zmienić 

kwoty, o których mowa w załączniku I, 

maksymalnie o 15 % w odniesieniu do 

każdego z celów. O wszelkich zmianach 

Komisja informuje Parlament Europejski 

i Radę. 

2. Podział kwoty, o której mowa 

w ust. 1 akapit pierwszy, jest określony 

w załączniku I. Komisja jest uprawniona 

do przyjmowania, zgodnie z art. 26, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przez zmianę 

kwot, o których mowa w załączniku I, w 

stosownych przypadkach, maksymalnie 

o 15 % w odniesieniu do każdego z 

segmentów. 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program InvestEU jest prowadzony 

w ramach następujących czterech 

1. Program InvestEU jest prowadzony 

w ramach następujących czterech 
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segmentów polityki, które służą 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, w ich ściśle określonym 

zakresie: 

segmentów polityki, które służą 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, w ich ściśle określonym 

zakresie: 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury: obejmuje 

on zrównoważone inwestycje w dziedzinie 

transportu, energii, łączności cyfrowej, 

dostaw i przetwarzania surowców, 

przestrzeni kosmicznej, oceanów i wody, 

odpadów, przyrody i innej infrastruktury 

środowiskowej, sprzętu, aktywów 

ruchomych i wdrażania innowacyjnych 

technologii, które przyczyniają się do 

realizacji celów Unii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym lub społecznym, lub obu 

tych rodzajów celów, lub które spełniają 

normy Unii dotyczące zrównoważonego 

rozwoju środowiskowego lub społecznego; 

a) segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury: obejmuje 

on zrównoważone inwestycje w dziedzinie 

transportu, w tym konserwację i 

modernizację istniejących aktywów 

związanych z infrastrukturą, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywów 

związanych z bezpieczeństwem i ochroną, 

mieszkalnictwa, energii, w tym połączeń 

międzysystemowych, efektywności 

energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, łączności cyfrowej, 

kultury, dostaw i przetwarzania surowców, 

przestrzeni kosmicznej, oceanów i wody, 

odpadów, przyrody i innej infrastruktury 

środowiskowej, sprzętu, aktywów 

ruchomych i wdrażania innowacyjnych 

technologii, które przyczyniają się do 

realizacji celów Unii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym lub społecznym, lub obu 

tych rodzajów celów, lub które spełniają 

normy Unii dotyczące zrównoważonego 

rozwoju środowiskowego lub społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  43 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) segmentu polityki dotyczącego 

inwestycji społecznych i umiejętności: 

obejmuje on mikrofinansowanie, 

finansowanie przedsiębiorstw społecznych 

i gospodarkę społeczną; umiejętności, 

kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; 

infrastrukturę społeczną (w tym 

mieszkalnictwo socjalne i domy 

studenckie); innowacje społeczne; opiekę 

zdrowotną i opiekę długoterminową; 

włączenie społeczne i dostępność; 

działalność kulturalną o celu społecznym; 

integrację osób wymagających 

szczególnego traktowania, w tym 

obywateli państw trzecich. 

d) segmentu polityki dotyczącego 

inwestycji społecznych i umiejętności: 

obejmuje on finansowanie etyczne i 

zrównoważone, mikrofinansowanie, wykup 

pracowniczy, finansowanie 

przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę 

społeczną; umiejętności, kształcenie, 

szkolenie i powiązane usługi; 

infrastrukturę społeczną (w tym 

mieszkalnictwo socjalne i domy 

studenckie); innowacje społeczne; opiekę 

zdrowotną i opiekę długoterminową; 

włączenie społeczne i dostępność; 

działalność kulturalną o celu społecznym; 

sektor kultury i sektor kreatywny, w tym 

dialog międzykulturowy i cele spójności 

społecznej; integrację osób wymagających 

szczególnego traktowania, w tym 

obywateli państw trzecich. 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji w ramach segmentu polityki 

dotyczącego zrównoważonej 

infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 

lit. a), podlegają kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

klimatycznego, środowiskowego 

i społecznego w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków 

i zmaksymalizowania korzyści 

w wymiarze klimatycznym, 

środowiskowym i społecznym. W tym celu 

promotorzy wnioskujący o finansowanie 

Operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji w ramach segmentu polityki 

dotyczącego zrównoważonej 

infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 

lit. a), podlegają kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

klimatycznego, środowiskowego 

i społecznego w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków 

i zmaksymalizowania korzyści 

w wymiarze klimatycznym, 

środowiskowym i społecznym. W tym celu 

promotorzy wnioskujący o finansowanie 
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przekazują odpowiednie informacje 

w oparciu o wytyczne, które mają zostać 

opracowane przez Komisję. Projekty 

poniżej pewnej wielkości określonej 

w wytycznych są wyłączone z tej kontroli. 

przekazują odpowiednie informacje 

w oparciu o wytyczne inwestycyjne, które 

mają zostać opracowane przez Komisję. 

Projekty poniżej pewnej wielkości 

określonej w wytycznych inwestycyjnych 

są wyłączone z tej kontroli. 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wytyczne Komisji umożliwiają: Wytyczne inwestycyjne umożliwiają: 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oszacowania wpływu na włączenie 

społeczne niektórych obszarów lub 

populacji. 

c) oszacowania wpływu na włączenie 

społeczne pod względem poprawy jakości 

życia i spójności społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

wymagających szczególnego traktowania 

mieszkających w niektórych obszarach. 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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4. Partnerzy wykonawczy przekazują 

informacje konieczne do umożliwienia 

śledzenia inwestycji, które przyczyniają się 

do realizacji celów Unii w dziedzinie 

klimatu i środowiska, na podstawie 

wytycznych, które zapewni Komisja. 

4. Partnerzy wykonawczy przekazują 

informacje konieczne do umożliwienia 

śledzenia inwestycji, które przyczyniają się 

do realizacji celów Unii w dziedzinie 

klimatu i środowiska, na podstawie 

wytycznych inwestycyjnych, które zapewni 

Komisja. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Dodatkowość 

 Na użytek niniejszego rozporządzenia 

„dodatkowość” oznacza wsparcie przez 

Fundusz InvestEU działań, które służą 

zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub 

nieoptymalnym sytuacjom w zakresie 

inwestycji i które nie mogłyby zostać 

przeprowadzone w okresie, w którym 

można skorzystać z gwarancji UE, lub nie 

w takim samym zakresie przez partnerów 

wykonawczych, bez wsparcia ze strony 

Funduszu InvestEU. 

Or. en 

 

Poprawka  49 

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 

1. Każdy z segmentów polityki, 

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

z dwóch modułów: modułu unijnego i 

modułu państw członkowskich. Oba 



 

PE628.640v01-00 36/78 PR\1165426PL.docx 

PL 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji w następujący sposób: 

moduły służą korygowaniu 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji związanych 

z realizacją celów polityki unijnej, których 

zasięg jest ogólnounijny lub obejmuje 

poszczególne państwa członkowskie, 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) moduł unijny służy korygowaniu 

którejkolwiek z poniższych sytuacji: 

skreśla się 

(i) niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, które są związane 

z priorytetami polityki Unii i korygowane 

na poziomie Unii; 

 

(ii) niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, których zasięg jest 

ogólnounijny; lub 

 

(iii) nowych lub złożonych 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji, z myślą 

o opracowaniu nowych rozwiązań 

finansowych i struktur rynkowych; 

 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) moduł państw członkowskich służy 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

skreśla się 
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nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji w państwie członkowskim lub 

kilku państwach członkowskich w celu 

realizacji celów uczestniczących 

funduszów podlegających zarządzaniu 

dzielonemu. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie mogą 

wnosić wkład do modułu państw 

członkowskich w formie gwarancji lub 

środków pieniężnych. Kwota wkładu do 

modułu państw członkowskich nie 

przekracza [X %] całkowitych środków 

finansowych modułu. W przypadku tego 

wkładu uruchomienie gwarancji jest 

możliwe jedynie po wykorzystaniu puli 

środków zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit 

pierwszy. 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

równocześnie z decyzją Komisji 

zmieniającą dany program lub plan 

skreśla się 
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dotyczący WPR. 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

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, partnerów wykonawczych 

lub prywatnych inwestorów; 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) partnerów wykonawczych, którzy 

wyrazili zainteresowanie, oraz 

zobowiązanie Komisji do poinformowania 

państwa członkowskiego o wybranym 

partnerze wykonawczych lub wybranych 

partnerach wykonawczych; 

c) partnerów wykonawczych 

wybranych w porozumieniu z danym 

państwem członkowskim; 

Or. en 
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Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wkład z funduszy podlegających 

zarządzaniu dzielonemu może zostać 

wykorzystany, wedle uznania państw 

członkowskich, w porozumieniu z 

partnerami wykonawczymi w celu 

zabezpieczenia transz z instrumentów 

finansowych będących wynikiem 

sekurytyzacji. 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Bez uszczerbku dla prerogatyw 

Rady we wdrażaniu paktu stabilności i 

wzrostu wkład do modułu państw 
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członkowskich wniesiony przez państwa 

członkowskie w formie gwarancji lub 

środków pieniężnych czy też wkład 

wniesiony przez państwa członkowskie lub 

krajowe banki prorozwojowe 

sklasyfikowane w sektorze instytucji 

rządowych lub działające w imieniu 

państwa członkowskiego na rzecz 

platform inwestycyjnych uznaje się za 

działanie jednorazowe w rozumieniu art. 5 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97 i 

art. 3 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1467/97. 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Gwarancja UE jest udzielana 

partnerom wykonawczym zgodnie z 

[art. 219 ust. 1] [rozporządzenia 

finansowego] i zarządza się nią zgodnie z 

[tytułem X] [rozporządzenia finansowego]. 

1. Gwarancja UE jest udzielana 

partnerom wykonawczym zgodnie z 

[art. 219 ust. 1] [rozporządzenia 

finansowego] i zarządza się nią zgodnie z 

[tytułem X] [rozporządzenia finansowego]. 

Gwarancja UE jest nieodwołalna, 

bezwarunkowa i udzielana na pierwsze 

żądanie kwalifikujących się partnerów na 

operacje z zakresu finansowania i 

inwestycji objęte niniejszym 

rozporządzeniem, a jej wycena jest 

związana wyłącznie z cechami i profilem 

ryzyka podstawowych operacji, z 

należytym uwzględnieniem charakteru 

podstawowych operacji i osiągnięcia 

celów polityki, w tym możliwego 

zastosowania, w razie potrzeby, 

szczególnych warunków preferencyjnych i 

zachęt, w szczególności: 

 a) w przypadkach, gdy skrajne warunki na 

rynku finansowym uniemożliwiałyby 

realizację rentownego projektu; 

 b) gdy zachodzi konieczność ułatwienia 
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tworzenia platform inwestycyjnych lub 

finansowania projektów w sektorach lub 

obszarach doświadczających poważnych 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji inwestycyjnej; 

 c) gdy konieczne jest wyeliminowanie luki 

w infrastrukturze społecznej; 

 d) gdy państwo członkowskie doświadcza 

dużego wstrząsu asymetrycznego. 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ponadto gwarancja UE powinna 

przewidywać: 

 a) solidny mechanizm pozwalający na jej 

szybkie wykorzystanie; 

 b) okres trwania zgodny z ostatecznym 

terminem zapadalności ostatniej 

należności od beneficjenta końcowego; 

 c) odpowiednie monitorowanie portfela 

ryzyka i gwarancji; 

 d) niezawodny mechanizm szacowania 

oczekiwanych przepływów pieniężnych w 

razie potrzeby skorzystania z takiego 

szacowania; 

 e) odpowiednią dokumentację w zakresie 

decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem; 

 f) odpowiednią elastyczność w zakresie 

wykorzystania gwarancji, umożliwiającą 

partnerom wykonawczym bezpośrednie 

skorzystanie z gwarancji w razie potrzeby, 

w szczególności w braku dodatkowego 

systemu gwarancji; 

 g) spełnienie wszystkich dodatkowych 

wymogów wprowadzonych przez 

odpowiedni organ odpowiedzialny za 
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nadzór, jeśli takie będą, w celu uznania 

gwarancji za skuteczny środek 

ograniczenia całkowitego ryzyka. 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Gwarancji UE w ramach modułu 

unijnego udziela się partnerom 

wykonawczym. Co najmniej 75 % 

gwarancji UE w ramach modułu unijnego 

udziela się grupie EBI. Kwoty 

przekraczające 75 % gwarancji UE mogą 

zostać udostępnione grupie EBI w 

przypadku, gdy krajowe banki lub 

instytucje prorozwojowe nie mogą w 

całości wykorzystać pozostałego udziału w 

gwarancji. Krajowe banki lub instytucje 

prorozwojowe mogą w pełni skorzystać z 

gwarancji UE również w przypadku, gdy 

postanowią uzyskać dostęp do gwarancji 

przez EBI lub Europejski Fundusz 

Inwestycyjny. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) spełniają warunki określone w 

[art. 209 ust. 2 lit. a)–e)] [rozporządzenia 

finansowego], w szczególności wymóg 

dodatkowości, o którym mowa w [art. 209 

ust. 2 lit. b)] [rozporządzenia 

finansowego], oraz, w stosownych 

a) spełniają warunki określone w 

[art. 209 ust. 2 lit. a)–e)] [rozporządzenia 

finansowego] i wymóg dodatkowości, 

o którym mowa w art. 7a niniejszego 

rozporządzenia, oraz, w stosownych 

przypadkach, maksymalizują inwestycje 
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przypadkach, maksymalizują inwestycje 

prywatne zgodnie z [art. 209 ust. 2 lit. d)] 

[rozporządzenia finansowego]; 

prywatne zgodnie z [art. 209 ust. 2 lit. d)] 

[rozporządzenia finansowego]; 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty transgraniczne, w których 

uczestniczą podmioty znajdujące się lub 

mające siedzibę w co najmniej jednym 

państwie członkowskim, które to projekty 

obejmują co najmniej jedno państwo 

trzecie, w tym państwa przystępujące, 

kandydatów i potencjalnych kandydatów, 

objęte zakresem europejskiej polityki 

sąsiedztwa, należące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj 

lub terytorium zamorskie, określone 

w załączniku II do TFUE, albo 

stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie 

od tego, czy w tych państwach trzecich lub 

krajach i terytoriach zamorskich znajduje 

się jakiś partner. 

a) projekty, w których uczestniczą 

podmioty znajdujące się lub mające 

siedzibę w co najmniej jednym państwie 

członkowskim, które to projekty obejmują 

co najmniej jedno państwo trzecie, w tym 

państwa przystępujące, kandydatów 

i potencjalnych kandydatów, objęte 

zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, 

należące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj 

lub terytorium zamorskie, określone 

w załączniku II do TFUE, albo 

stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie 

od tego, czy w tych państwach trzecich lub 

krajach i terytoriach zamorskich znajduje 

się jakiś partner. 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do modułu unijnego – 

kwalifikujący się partnerzy powinni 

wyrazić swoje zainteresowanie i być 

w stanie pokryć koszty operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w co najmniej 

W odniesieniu do modułu unijnego – 

kwalifikujący się partnerzy powinni 

wyrazić swoje zainteresowanie i być 

w stanie pokryć koszty operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w co najmniej 
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trzech państwach członkowskich. 

Partnerzy wykonawczy mogą również 

spełnić wymóg dotyczący pokrywania 

kosztów operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji w co najmniej trzech 

państwach członkowskich przez 

utworzenie grupy. 

jednym państwie członkowskim. Partnerzy 

wykonawczy mogą również spełnić 

wymóg dotyczący pokrywania kosztów 

operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji w co najmniej jednym 

państwie członkowskim przez utworzenie 

grupy. Partnerzy wykonawczy, których 

odpowiedzialność umowna jest 

ograniczona odpowiednimi mandatami 

krajowymi, również mogą skorygować 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalną 

sytuację w zakresie inwestycji za pomocą 

odpowiednich, dostosowanych lokalnie, 

podobnych instrumentów. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Na podstawie stopnia realizacji projektu w 

każdej chwili może zostać utworzona 

grupa partnerów wykonawczych w 

różnym składzie w celu skutecznego 

spełnienia wymogów rynku. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) był zdywersyfikowany 

geograficznie; 

d) był zdywersyfikowany 

geograficznie i umożliwiał finansowanie 

mniejszych projektów; 

Or. en 
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Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zdolność partnera wykonawczego 

do oceny operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji zgodnie z międzynarodowymi 

uznanymi standardami ratingu 

społecznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem skutków społecznych i 

wpływu na środowisko; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) zdolność partnera wykonawczego 

do publicznego wykazania operacji z 

zakresu finansowania i inwestycji; 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b c (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bc) zdolność partnera wykonawczego 

do zarządzania instrumentami 

finansowymi wynikająca z jego 

doświadczenia w zakresie instrumentów 

finansowych i współpracy z instytucjami 

zarządzającymi, o których mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046. 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wynagrodzenie z tytułu 

podejmowania ryzyka jest rozdzielane 

między Unię a partnera wykonawczego 

w sposób proporcjonalny do ich 

odpowiedniego udziału w podejmowaniu 

ryzyka związanego z portfelem operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji albo, 

w stosownych przypadkach, 

z poszczególnymi operacjami. Partner 

wykonawczy powinien ponosić 

odpowiednią część ryzyka związanego 

z operacjami z zakresu finansowania 

i inwestycji wspieranymi w ramach 

gwarancji UE, poza wyjątkowymi 

okolicznościami, gdy cele polityki, jakie 

ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, 

mają taki charakter, że nie można 

racjonalnie oczekiwać od partnera 

wykonawczego, aby wnosił własną 

zdolność do ponoszenia ryzyka. 

1. Wynagrodzenie z tytułu 

podejmowania ryzyka jest rozdzielane 

między Unię a partnera wykonawczego 

w sposób proporcjonalny do ich 

odpowiedniego udziału w podejmowaniu 

ryzyka związanego z portfelem operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji albo, 

w stosownych przypadkach, 

z poszczególnymi operacjami oraz jest 

związane wyłącznie z cechami i profilem 

ryzyka podstawowych operacji. Partner 

wykonawczy powinien ponosić 

odpowiednią część ryzyka związanego 

z operacjami z zakresu finansowania 

i inwestycji wspieranymi w ramach 

gwarancji UE, poza wyjątkowymi 

okolicznościami, gdy cele polityki, jakie 

ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, 

mają taki charakter, że nie można 

racjonalnie oczekiwać od partnera 

wykonawczego, aby wnosił własną 

zdolność do ponoszenia ryzyka. 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł -17 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -17 
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 Rada Kierownicza 

 1. Funduszem InvestEU zarządza Rada 

Kierownicza, która, do celów 

wykorzystania gwarancji UE, określa, 

zgodnie z ogólnymi celami ustanowionymi 

w art. 3: 

 a) strategiczne kierunki działania 

Funduszu InvestEU; 

 b) polityczne strategie i procedury 

niezbędne do funkcjonowania Funduszu 

InvestEU; 

 c) zasady mające zastosowanie do 

działalności platform inwestycyjnych. 

 2. Rada Kierownicza: 

 a) składa się z sześciu członków, jak 

następuje: 

 (i) trzech członków powołanych przez 

Komisję; 

 (ii) jednego członka powołanego przez 

Europejski Bank Inwestycyjny; 

 (iii) jednego członka powołanego przez 

Radę Doradczą spośród przedstawicieli 

partnerów wykonawczych. Członek ten nie 

jest przedstawicielem EBI; 

 (iv) jednego eksperta powołanego przez 

Parlament Europejski; Ekspert ten nie 

zwraca się o wytyczne ani nie przyjmuje 

wytycznych od instytucji, organów i 

jednostek organizacyjnych Unii, rządów 

państw członkowskich ani żadnych innych 

organów publicznych lub prywatnych i 

działa w pełni niezależnie. Ekspert 

wykonuje swoje obowiązki w sposób 

bezstronny i w interesie Funduszu 

InvestEU; 

 b) wybiera przewodniczącego spośród 

trzech członków powołanych przez 

Komisję na jednokrotnie odnawialną 

trzyletnią kadencję; 

 c) omawia stanowiska wszystkich 

członków i uwzględnia je w największym 

możliwym zakresie. Jeżeli członkowie nie 

mogą ustalić wspólnego stanowiska, Rada 

Kierownicza podejmuje decyzje 
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większością głosów. Protokoły z posiedzeń 

Rady Kierowniczej zawierają 

merytoryczne opisy stanowisk wszystkich 

jej członków. 

 3. Rada Kierownicza przedstawia Komisji 

zmiany dotyczące podziału kwot, o których 

mowa w załączniku I. 

 4. Rada Kierownicza regularnie 

organizuje konsultacje z właściwymi 

zainteresowanymi podmiotami – w 

szczególności współinwestorami, 

organami publicznymi, ekspertami, 

placówkami oświatowymi, szkoleniowymi 

i badawczymi, odpowiednimi partnerami 

społecznymi i przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego – w sprawie 

kierunków i wdrażania polityki 

inwestycyjnej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisji doradza Rada Doradcza 

działająca w dwóch składach – w składzie 

przedstawicieli partnerów wykonawczych 

i w składzie przedstawicieli państw 

członkowskich. 

1. Komisji i Radzie Kierowniczej 

doradza Rada Doradcza. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 1a. Rada Doradcza składa się z: 

 a) jednego przedstawiciela każdego z 

partnerów wykonawczych; 

 b) jednego przedstawiciela każdego z 

państw członkowskich; 

 c) jednego przedstawiciela EBI; 

 d) jednego przedstawiciela Komisji; 

 e) jednego eksperta dla każdego z 

segmentów polityki powołanego przez 

Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny. 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Każdy z partnerów wykonawczych 

i każde z państw członkowskich może 

wyznaczyć jednego przedstawiciela do 

odpowiedniego składu rady. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja jest reprezentowana 

w obu składach Rady Doradczej. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  76 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Posiedzeniom Rady Doradczej w składzie 

przedstawicieli partnerów wykonawczych 

współprzewodniczą przedstawiciel Komisji 

i przedstawiciel wyznaczony przez 

Europejski Bank Inwestycyjny. 

Posiedzeniom Rady Doradczej 

przewodniczy przedstawiciel Komisji. 

Przedstawiciel EBI pełni funkcję 

wiceprzewodniczącego. 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Posiedzeniom Rady Doradczej w składzie 

przedstawicieli państw członkowskich 

przewodniczy przedstawiciel Komisji. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada Doradcza zbiera się regularnie, nie 

rzadziej niż dwa razy w roku, a jej 

posiedzenia są zwoływane przez 

przewodniczącego. Możliwe jest także 

zwołanie wspólnych posiedzeń obu 

składów Rady Doradczej na wspólny 

wniosek ich przewodniczących. 

Rada Doradcza zbiera się regularnie, nie 

rzadziej niż dwa razy w roku, a jej 

posiedzenia są zwoływane przez 

przewodniczącego. 

Or. en 
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Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Rada Doradcza 5. Rada Doradcza: 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w składzie przedstawicieli 

partnerów wykonawczych: 

skreśla się 

(i) doradza w sprawie opracowywania 

produktów finansowych, które mają być 

wdrażane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia; 

 

(ii) doradza Komisji w sprawie 

niewydolności rynku, nieoptymalnych 

sytuacji w zakresie inwestycji i warunków 

rynkowych; 

 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) doradza w sprawie opracowywania 

produktów finansowych, które mają być 

wdrażane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia; 

Or. en 



 

PE628.640v01-00 52/78 PR\1165426PL.docx 

PL 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a b) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) doradza Komisji i Radzie 

Kierowniczej w sprawie niewydolności 

rynku, nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji i warunków rynkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w składzie przedstawicieli państw 

członkowskich: 

skreśla się 

(i) informuje państwa członkowskie 

o wdrażaniu Funduszu InvestEU; 

 

(ii) komunikuje się z państwami 

członkowskimi na temat rozwoju sytuacji 

rynkowej oraz prowadzi wymianę 

najlepszych praktyk. 

 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) informuje państwa członkowskie 

o wdrażaniu Funduszu InvestEU; 



 

PR\1165426PL.docx 53/78 PE628.640v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) komunikuje się z państwami 

członkowskimi na temat rozwoju sytuacji 

rynkowej oraz prowadzi wymianę 

najlepszych praktyk. 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 17a 

 Metodyka oceny ryzyka 

 1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 26 w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przez 

ustanowienie metodyki oceny ryzyka. 

Taka metodyka oceny ryzyka obejmuje: 

 a) klasyfikację oceny ryzyka w celu 

zapewnienia spójnego i ujednoliconego 

traktowania wszystkich operacji 

niezależnych od instytucji pośredniczącej; 

 b) metodykę służącą dokonaniu oceny 

wartości zagrożonej i 

prawdopodobieństwa niewykonania 

zobowiązania w oparciu o jasne metody 

statystyczne, w tym kryteria z zakresu 

ochrony środowiska, polityki społecznej i 

ładu korporacyjnego; 

 c) metodę służącą dokonaniu oceny 
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ekspozycji, której dotyczy niewykonanie 

zobowiązania, oraz straty z tytułu 

niewykonania zobowiązania, z 

uwzględnieniem wartości finansowania, 

ryzyka związanego z projektem, warunków 

spłaty, zabezpieczenia i innych właściwych 

wskaźników. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 17b 

 Tabela wskaźników 

 1. Tabela wskaźników jest 

wykorzystywana przez każdego z 

partnerów wykonawczych w celu 

dokonania oceny jakości i pewności 

inwestycji potencjalnie wspieranych w 

ramach gwarancji UE. Tabela 

wskaźników zapewnia niezależną, 

przejrzystą i zharmonizowaną ocenę 

potencjalnego i faktycznego 

wykorzystania gwarancji UE. 

 2. Każdy z partnerów wykonawczych 

wypełnia tabelę wskaźników dla 

proponowanych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji. Jeżeli wielu 

partnerów wykonawczych proponuje daną 

operację z zakresu inwestycji, tabela 

wskaźników jest wypełniana wspólnie 

przez różnych zaangażowanych partnerów 

wykonawczych. 

 3. Tabela wskaźników zawiera 

w szczególności ocenę: 

 a) profilu ryzyka proponowanych operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji, 

zgodnie z metodyką oceny ryzyka, o której 

mowa w art. 17a; 
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 b) korzyści dla ostatecznych odbiorców; 

 c) przestrzegania kryteriów 

kwalifikowalności; 

 d) jakości operacji z zakresu inwestycji i 

jej wkładu w trwały wzrost gospodarczy i 

zrównoważone zatrudnienie; 

 e) wkładu operacji z zakresu inwestycji w 

realizację celów Programu InvestEU; 

 f) technicznego i finansowego wkładu w 

projekt. 

 4. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania zgodnie z art. 26 aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia w drodze 

ustanowienia szczegółowych zasad 

dotyczących tabeli wskaźników 

wykorzystywanej przez partnerów 

wykonawczych. 

 5. W stosownych przypadkach Komisja 

może zapewnić partnerom wykonawczym 

wsparcie w zakresie stosowania metodyki 

oceny ryzyka i wypełnianiu tabeli 

wskaźników. Komisja zapewnia właściwe 

stosowanie metodyki oceny, a także 

wysoką jakość tabel wskaźników 

przedstawianych Komitetowi 

Inwestycyjnemu. 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 18 skreśla się 

Zespół projektowy  

1. Ustanawia się zespół projektowy 

składający się z ekspertów; partnerzy 

wykonawczy oddają zespół projektowy do 

dyspozycji Komisji bez żadnych kosztów 
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dla budżetu Unii. 

2. Każdy z partnerów wykonawczych 

przydziela ekspertów do zespołu 

projektowego. Liczba ekspertów jest 

określana w umowie w sprawie gwarancji. 

 

3. Komisja potwierdza, czy proponowane 

przez partnerów wykonawczych operacje 

z zakresu finansowania i inwestycji są 

zgodne z prawem i polityką Unii. 

 

4. Z zastrzeżeniem potwierdzenia przez 

Komisję, o którym mowa w ust. 3, zespół 

projektowy przeprowadza kontrolę jakości 

analizy due diligence, której dokonali 

partnerzy wykonawczy w odniesieniu do 

proponowanych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji. Operacje 

z zakresu finansowania i inwestycji są 

następnie przedkładane Komitetowi 

Inwestycyjnemu, który zatwierdza objęcie 

ich gwarancją UE. 

 

Zespół projektowy przygotowuje dla 

Komitetu Inwestycyjnego tabelę 

wskaźników dotyczących proponowanych 

operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji. 

 

Tabela wskaźników zawiera 

w szczególności ocenę: 

 

a) profilu ryzyka proponowanych operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji; 

 

b) korzyści dla ostatecznych odbiorców;  

c) przestrzegania kryteriów 

kwalifikowalności. 

 

Wszyscy partnerzy wykonawczy mają 

obowiązek przekazywać zespołowi 

projektowemu odpowiednie 

zharmonizowane informacje, aby 

umożliwić mu przeprowadzenie analizy 

ryzyka i opracowanie tabeli wskaźników. 

 

5. Ekspert będący członkiem zespołu 

projektowego nie może oceniać analizy 

due diligence ani ewaluacji dotyczących 

potencjalnej operacji z zakresu 

finansowania lub inwestycji 

przedstawionych przez partnera 
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wykonawczego, który oddał tego eksperta 

do dyspozycji Komisji. Ekspert ten nie 

może także opracowywać tabeli 

wskaźników dotyczącej takiej 

proponowanej operacji. 

6. Każdy członek zespołu projektowego 

zgłasza Komisji wszelkie konflikty 

interesów oraz przekazuje jej niezwłocznie 

wszelkie informacje niezbędne do stałego 

weryfikowania, czy nie występuje konflikt 

interesów. 

 

7. Komisja ustanawia szczegółowe zasady 

dotyczące działania zespołu projektowego 

i weryfikacji przypadków konfliktu 

interesów. 

 

8. Komisja ustanawia szczegółowe zasady 

dotyczące tabeli wskaźników, aby 

umożliwić Komitetowi Inwestycyjnemu 

zatwierdzenie wykorzystania gwarancji 

UE do celów proponowanej operacji 

z zakresu finansowania lub inwestycji. 

 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ustanawia się Komitet 

Inwestycyjny. Komitet: 

1. Ustanawia się niezależny Komitet 

Inwestycyjny. Komitet: 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) rozpatruje propozycje operacji a) rozpatruje propozycje operacji 
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z zakresu finansowania i inwestycji do 

objęcia gwarancją UE, przedkładane przez 

partnerów wykonawczych; 

z zakresu finansowania i inwestycji do 

objęcia gwarancją UE, przedkładane przez 

partnerów wykonawczych, które 

pomyślnie przeszły sprawdzanie zgodności 

z prawem Unii i polityką realizowaną 

przez Komisję; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) sprawdza ich zgodność 

z niniejszym rozporządzeniem 

i odpowiednimi wytycznymi 

inwestycyjnymi, zwracając szczególną 

uwagę na wymóg dodatkowości, o którym 

mowa w [art. 209 ust. 2 lit. b)] 

[rozporządzenia finansowego], oraz na 

wymóg przyciągania inwestycji 

prywatnych, o którym mowa w [art. 209 

ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego] 

oraz oraz 

b) sprawdza ich zgodność 

z niniejszym rozporządzeniem 

i odpowiednimi wytycznymi 

inwestycyjnymi, zwracając szczególną 

uwagę na wymóg dodatkowości, o którym 

mowa w art. 7a niniejszego 

rozporządzenia, oraz na wymóg 

przyciągania inwestycji prywatnych, 

o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. d)] 

[rozporządzenia finansowego] oraz oraz 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na każdą konfigurację Komitetu 

Inwestycyjnego składa się sześciu 

ekspertów zewnętrznych otrzymujących 

wynagrodzenie. Eksperci są wybierani 

zgodnie z [art. 237] [rozporządzenia 

finansowego] i mianowani przez Komisję 

na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery 

lata. Ich kadencja jest odnawialna, lecz nie 

Na każdą konfigurację Komitetu 

Inwestycyjnego składa się sześciu 

ekspertów zewnętrznych otrzymujących 

wynagrodzenie. Eksperci są wybierani 

zgodnie z [art. 237] [rozporządzenia 

finansowego] i mianowani przez Komisję 

na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery 

lata. Ich kadencja jest odnawialna, lecz nie 
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może łącznie trwać dłużej niż siedem lat. 

Komisja może podjąć decyzję o 

odnowieniu kadencji obecnego członka 

Komitetu Inwestycyjnego bez korzystania 

z procedury określonej w niniejszym 

ustępie. 

może łącznie trwać dłużej niż siedem lat. 

Rada Kierownicza może podjąć decyzję o 

odnowieniu kadencji obecnego członka 

Komitetu Inwestycyjnego bez korzystania 

z procedury określonej w niniejszym 

ustępie. 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Czterech członków jest członkami stałymi 

wszystkich czterech konfiguracji Komitetu 

Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych 

czterech konfiguracji obejmuje dwóch 

ekspertów z doświadczeniem w zakresie 

inwestycji w sektorach objętych danym 

segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze 

stałych członków dysponuje wiedzą 

fachową z zakresu zrównoważonych 

inwestycji. Komisja przydziela członków 

Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej 

konfiguracji lub odpowiednich 

konfiguracji. Komitet Inwestycyjny 

wybiera przewodniczącego spośród swoich 

stałych członków. 

Czterech członków jest członkami stałymi 

wszystkich czterech konfiguracji Komitetu 

Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych 

czterech konfiguracji obejmuje dwóch 

ekspertów z doświadczeniem w zakresie 

inwestycji w sektorach objętych danym 

segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze 

stałych członków dysponuje wiedzą 

fachową z zakresu zrównoważonych 

inwestycji. Rada Kierownicza przydziela 

członków Komitetu Inwestycyjnego do 

odpowiedniej konfiguracji lub 

odpowiednich konfiguracji. Komitet 

Inwestycyjny wybiera przewodniczącego 

spośród swoich stałych członków. 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje regulamin wewnętrzny 

i zarządza sekretariatem Komitetu 

Inwestycyjnego. 

Rada Kierownicza przyjmuje regulamin 

wewnętrzny i zarządza sekretariatem 

Komitetu Inwestycyjnego. 
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Or. en 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Życiorysy i oświadczenia majątkowe 

każdego z członków Komitetu 

Inwestycyjnego są publikowane i stale 

aktualizowane. Każdy członek Komitetu 

Inwestycyjnego niezwłocznie przekazuje 

Komisji wszelkie informacje niezbędne do 

ciągłej weryfikacji, czy nie występuje 

konflikt interesów. 

Życiorysy i oświadczenia majątkowe 

każdego z członków Komitetu 

Inwestycyjnego są publikowane i stale 

aktualizowane. Każdy członek Komitetu 

Inwestycyjnego niezwłocznie przekazuje 

Komisji i Radzie Kierowniczej wszelkie 

informacje niezbędne do ciągłej 

weryfikacji, czy nie występuje konflikt 

interesów. 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może usunąć członka komitetu 

z jego funkcji, jeżeli nie przestrzega on 

wymagań określonych w niniejszym 

ustępie lub z innych należycie 

uzasadnionych powodów. 

Rada Kierownicza może usunąć członka 

komitetu z jego funkcji, jeżeli nie 

przestrzega on wymagań określonych 

w niniejszym ustępie lub z innych 

należycie uzasadnionych powodów. 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komitet Inwestycyjny wykorzystuje Komitet Inwestycyjny wykorzystuje 
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w swojej ocenie i weryfikacji wniosków 

tabelę wskaźników, o której mowa 

w art. 18 ust. 3. 

w swojej ocenie i weryfikacji wniosków 

tabelę wskaźników, o której mowa 

w art. 17b. 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego 

przyjmowane są zwykłą większością 

głosów wszystkich członków. 

W przypadku gdy wynik głosowania jest 

nierozstrzygający, decydujący głos ma 

przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. 

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego 

przyjmowane są zwykłą większością 

głosów wszystkich członków, gdzie taka 

zwykła większość głosów obejmuje głos 

przynajmniej jednego z ekspertów. 
W przypadku gdy wynik głosowania jest 

nierozstrzygający, decydujący głos ma 

przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego 

zatwierdzające wsparcie w formie 

gwarancji UE w odniesieniu do operacji 

z zakresu finansowania lub inwestycji są 

publicznie dostępne i zawierają 

uzasadnienie decyzji o zatwierdzeniu. 

Publikacja nie może zawierać szczególnie 

chronionych informacji handlowych. 

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego 

zatwierdzające wsparcie w formie 

gwarancji UE w odniesieniu do operacji 

z zakresu finansowania lub inwestycji są 

publicznie dostępne i zawierają 

uzasadnienie decyzji o zatwierdzeniu. 

Muszą one również odnosić się do 

globalnej oceny wynikającej z tabeli 

wskaźników, o której mowa w art. 18. W 

stosownych przypadkach w wykazie 

wniosków zatwierdzających wykorzystanie 

gwarancji UE Komitet Inwestycyjny 

przedstawia informacje na temat operacji, 

w szczególności ich opis, tożsamości 
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promotorów lub pośredników 

finansowych oraz celów projektu. 
Publikacja nie może zawierać szczególnie 

chronionych informacji handlowych. W 

przypadku decyzji związanych ze 

szczególnie chronionymi informacjami 

handlowymi Komitet Inwestycyjny 

publikuje takie decyzje i informacje 

dotyczące promotorów lub pośredników 

finansowych w dniu zakończenia 

odnośnego finansowania lub w terminie 

wcześniejszym, w którym kończy się okres 

szczególnej ochrony informacji 

handlowych. 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Tabela wskaźników jest publicznie 

udostępniana po podpisaniu operacji lub, 

w stosownych przypadkach, podprojektu 

z zakresu finansowania lub inwestycji. 

Publikacja nie może zawierać szczególnie 

chronionych informacji handlowych ani 

danych osobowych, które zgodnie 

z unijnymi przepisami o ochronie danych 

nie mogą być ujawniane. 

Tabela wskaźników jest publicznie 

udostępniana po podpisaniu operacji lub 

podprojektu z zakresu finansowania lub 

inwestycji. Publikacja nie może zawierać 

szczególnie chronionych informacji 

handlowych ani danych osobowych, które 

zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie 

danych nie mogą być ujawniane. 

Or. en 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dwa razy w roku wnioski Komitetu 

Inwestycyjnego w sprawie odmowy 

Dwa razy w roku Komitet Inwestycyjny 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
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wykorzystania gwarancji UE są 

przekazywane Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, z zastrzeżeniem 

spełnienia rygorystycznych wymogów 
poufności. 

i Radzie wykaz wszystkich wniosków oraz 

tabele wskaźników dotyczące wszystkich 

tych decyzji. Przedłożenie wykazu i tabel 

podlega ścisłym wymogom poufności. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wnioski Komitetu Inwestycyjnego w 

sprawie odmowy wykorzystania gwarancji 

UE są przekazywane w terminowy sposób 

odpowiedniemu partnerowi 

wykonawczemu. 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli Komitet Inwestycyjny jest 

proszony o zatwierdzenie wykorzystania 

gwarancji UE w odniesieniu do operacji 

z zakresu finansowania lub inwestycji, 

która to operacja jest instrumentem, 

programem lub strukturą opartymi na 

podprojektach, zatwierdzenie obejmuje 

stosowne podprojekty, chyba że Komitet 

Inwestycyjny zdecyduje się zachować 

prawo do ich odrębnego zatwierdzania. 

6. Jeżeli Komitet Inwestycyjny jest 

proszony o zatwierdzenie wykorzystania 

gwarancji UE w odniesieniu do operacji 

z zakresu finansowania lub inwestycji, 

która to operacja jest instrumentem, 

programem lub strukturą opartymi na 

podprojektach, zatwierdzenie obejmuje 

stosowne podprojekty, chyba że Komitet 

Inwestycyjny, w uzasadnionych 

przypadkach, zdecyduje się zachować 

prawo do ich odrębnego zatwierdzania. 

Or. en 
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Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Centrum Doradztwa InvestEU zarządza 

Komisja we współpracy z grupą EBI. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Centrum Doradztwa InvestEU jest 

dostępne jako moduł w każdym 

z segmentów polityki, o których mowa 

w art. 7 ust. 1, obejmujący wszystkie 

sektory w ramach danego segmentu. 

Ponadto dostępne są międzysektorowe 

usługi doradcze. 

Centrum Doradztwa InvestEU jest 

dostępne jako moduł w każdym 

z segmentów polityki, o których mowa 

w art. 7 ust. 1, obejmujący wszystkie 

sektory w ramach danego segmentu. 

Ponadto dostępne są międzysektorowe 

usługi doradcze w zakresie budowania 

zdolności. 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wykorzystanie możliwości 

przyciągania i finansowania projektów na 

małą skalę, w tym za pośrednictwem 

platform inwestycyjnych; 

Or. en 
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Poprawka  107 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspieranie działań 

i wykorzystywanie wiedzy lokalnej w celu 

ułatwienia korzystania z unijnego wsparcia 

z Funduszu InvestEU w całej Unii oraz 

aktywne przyczynianie się, w miarę 

możliwości, do osiągnięcia celu 

polegającego na sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji Funduszu InvestEU przez 

wspieranie partnerów wykonawczych 

w inicjowaniu i opracowywaniu 

potencjalnych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji; 

c) wspieranie działań 

i wykorzystywanie wiedzy lokalnej w celu 

ułatwienia korzystania z unijnego wsparcia 

z Funduszu InvestEU w całej Unii oraz 

aktywne przyczynianie się do osiągnięcia 

celu polegającego na sektorowej 

i geograficznej dywersyfikacji Funduszu 

InvestEU przez wspieranie partnerów 

wykonawczych w inicjowaniu 

i opracowywaniu potencjalnych operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji; 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) wspieranie działań na rzecz 

budowania potencjału w celu rozwijania 

zdolności organizacyjnych, umiejętności 

i procesów oraz przyspieszenie gotowości 

organizacji do inwestowania, tak aby 

promotorzy i organy mogli budować 

sekwencje projektów i zarządzać 

projektami, a pośrednicy finansowi mogli 

wdrażać operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji na korzyść podmiotów, które 

mają trudności z uzyskaniem dostępu do 

finansowania, między innymi dzięki 

wsparciu w rozwijanie potencjału oceny 

ryzyka i wiedzy sektorowej. 

f) wspieranie działań na rzecz 

budowania potencjału w celu rozwijania 

zdolności organizacyjnych, umiejętności 

i procesów oraz przyspieszenie gotowości 

organizacji do inwestowania, tak aby 

promotorzy i organy mogli budować 

sekwencje projektów, tworzyć instrumenty 

finansowe i platformy inwestycyjne 
oraz zarządzać projektami, a pośrednicy 

finansowi mogli wdrażać operacje 

z zakresu finansowania i inwestycji na 

korzyść podmiotów, które mają trudności 

z uzyskaniem dostępu do finansowania, 

między innymi dzięki wsparciu 

w rozwijanie potencjału oceny ryzyka 

i wiedzy sektorowej. 

Or. en 
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Poprawka  109 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) zapewnianie przedsiębiorstwom 

typu start-up aktywnego wsparcia 

doradczego, zwłaszcza gdy dążą one do 

ochrony swoich inwestycji w zakresie 

badań naukowych i innowacji przez 

uzyskiwanie praw własności intelektualnej 

takich jak patenty. 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Za usługi, o których mowa w ust. 2, 

mogą być pobierane opłaty na pokrycie 

części kosztów świadczenia tych usług. 

4. Za usługi, o których mowa w ust. 2, 

mogą być pobierane opłaty na pokrycie 

części kosztów świadczenia tych usług. 

Centrum Doradztwa InvestEU 

nieodpłatnie zapewnia wiedzę fachową 

publicznym promotorom projektów i 

organizacjom nienastawionym na zysk, a 

opłaty pobierane od MŚP za udzielaną 

pomoc techniczną mają górny limit 

wynoszący jedną trzecią ich kosztów. 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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6. W stosownych przypadkach 

Centrum Doradztwa InvestEU będzie 

reprezentowane na poziomie lokalnym. 

Lokalną obecność Funduszu InvestEU 

zapewnia się w szczególności w tych 

państwach członkowskich lub regionach, 

które napotykają trudności przy 

opracowywaniu projektów w ramach 

Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa 

InvestEU wspomaga transfer wiedzy na 

szczebel regionalny i lokalny w celu 

budowania regionalnego i lokalnego 

potencjału i rozwijania wiedzy fachowej w 

zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 

1. 

6. W stosownych przypadkach 

Centrum Doradztwa InvestEU będzie 

reprezentowane na poziomie lokalnym. 

Lokalną obecność Funduszu InvestEU 

zapewnia się w szczególności w tych 

państwach członkowskich lub regionach, 

które napotykają trudności przy 

opracowywaniu projektów w ramach 

Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa 

InvestEU wspomaga transfer wiedzy na 

szczebel regionalny i lokalny w celu 

budowania regionalnego i lokalnego 

potencjału i rozwijania wiedzy fachowej w 

zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 

1, oraz realizacji i dostosowania małych 

projektów. Komisja podpisuje osobne 

umowy z instytucjami finansowymi lub 

innymi pośrednikami w celu wyznaczenia 

ich jako partnerów Centrum Doradztwa i 

powierzeniu im bezpośredniego wdrażania 

Centrum Doradztwa InvestEU. 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Aby zapewnić wsparcie doradcze, o 

którym mowa w ust. 1, oraz umożliwić 

zapewnienie tego wsparcia na szczeblu 

lokalnym, Centrum Doradcze InvestEU 

współpracuje z krajowymi bankami lub 

instytucjami prorozwojowymi i korzysta z 

ich wiedzy fachowej. Współpraca 

pomiędzy Centrum Doradczym InvestEU 

a krajowymi bankami lub instytucjami 

prorozwojowymi może przyjąć formę 

partnerstwa umownego. Centrum 

Doradcze InvestEU dąży do zawarcia co 

najmniej jednej umowy o współpracy z 

krajowym bankiem prorozwojowym lub 

krajową instytucją prorozwojową w 

każdym państwie członkowskim. W 
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państwach członkowskich, w których nie 

istnieją krajowe banki lub instytucje 

prorozwojowe, Centrum Doradztwa 

InvestEU zapewnia, w stosownych 

przypadkach, na wniosek danego państwa 

członkowskiego aktywne wsparcie 

doradcze w ustanowieniu takiego banku 

lub takiej instytucji. 

Or. en 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Projekty spełniające warunki 

określone w ust. 3 są przekazywane przez 

Komisję odpowiednim partnerom 

wykonawczym. 

4. Projekty spełniające warunki 

określone w ust. 3 są przekazywane przez 

Komisję odpowiednim partnerom 

wykonawczym oraz, w stosownych 

przypadkach, Centrum Doradczemu 

InvestEU. 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 7 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Monitorowanie i sprawozdawczość, ocena 

i kontrola 

Rozliczalność, monitorowanie 

i sprawozdawczość, ocena i kontrola 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł -22 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -22 

 Rozliczalność 

 1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

lub Rady przewodniczący Rady 

Kierowniczej składa sprawozdanie z 

wyników Funduszu InvestEU instytucji, 

która o to wnosi, również w drodze 

udziału w wysłuchaniu przed 

Parlamentem Europejskim. 

 2. Przewodniczący Rady Kierowniczej 

odpowiada ustnie lub pisemnie na 

zapytania skierowane do Funduszu 

InvestEU przez Parlament Europejski lub 

Radę, każdorazowo w terminie pięciu 

tygodni od daty otrzymania zapytania. 

 3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

lub Rady Komisja przedstawia 

sprawozdanie ze stosowania niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ponadto każdy z partnerów 

wykonawczych przedkłada Komisji co 

sześć miesięcy sprawozdanie w sprawie 

operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji objętych niniejszym 

rozporządzeniem, w podziale odpowiednio 

na moduł unijny i moduł państw 

członkowskich, w podziale na 

poszczególne państwa członkowskie. 

Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności 

z wymogami wykorzystania gwarancji UE 

oraz kluczowymi wskaźnikami 

skuteczności działania określonymi 

5. Ponadto każdy z partnerów 

wykonawczych przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Komisji co sześć 

miesięcy sprawozdanie w sprawie operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji 

objętych niniejszym rozporządzeniem, 

w podziale odpowiednio na moduł unijny 

i moduł państw członkowskich, w podziale 

na poszczególne państwa członkowskie. 

Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności 

z wymogami wykorzystania gwarancji UE 

oraz kluczowymi wskaźnikami 

skuteczności działania określonymi 
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w załączniku III do niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera 

również dane operacyjne, statystyczne, 

finansowe i księgowe dotyczące 

poszczególnych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji, a także na 

poziomie modułu, segmentu polityki 

i całego Funduszu InvestEU. Jedno z tych 

sprawozdań musi zawierać informacje, 

które partnerzy wykonawczy przekazują 

zgodnie z [art. 155 ust. 1 lit. a)] 

[rozporządzenia finansowego]. 

w załączniku III do niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera 

również dane operacyjne, statystyczne, 

finansowe i księgowe dotyczące 

poszczególnych operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji, a także na 

poziomie modułu, segmentu polityki 

i całego Funduszu InvestEU. Jedno z tych 

sprawozdań musi zawierać informacje, 

które partnerzy wykonawczy przekazują 

zgodnie z [art. 155 ust. 1 lit. a)] 

[rozporządzenia finansowego]. 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 30 września 2025 r. 

Komisja przeprowadza ocenę 

śródokresową Programu InvestEU, 

w szczególności w zakresie wykorzystania 

gwarancji UE. 

2. Do dnia 30 września 2024 r. 

Komisja przeprowadza ocenę 

śródokresową Programu InvestEU, 

w szczególności w zakresie wykorzystania 

gwarancji UE. 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji Programu 

InvestEU, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

Programu InvestEU, w szczególności 

w zakresie wykorzystania gwarancji UE. 

3. Po zakończeniu realizacji Programu 

InvestEU, lecz nie później niż dwa lata po 

upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

Programu InvestEU, w szczególności 

w zakresie wykorzystania gwarancji UE. 

Or. en 
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Poprawka  119 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 7 

ust. 6, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

[wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem tego pięcioletniego 

okresu. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 

nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 2, art. 7 ust. 6, art. 17a, art. 17b, 

art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6, powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od [wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia]. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem tego pięcioletniego okresu. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 

nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 7 ust. 6, art. 22 ust. 2 i art. 23 

ust. 6, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

określonym w tej decyzji późniejszym 

terminie. Nie wpływa ona na ważność 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 6, art. 17a, 

art. 17b, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 



 

PE628.640v01-00 72/78 PR\1165426PL.docx 

PL 

jakichkolwiek już obowiązujących aktów 

delegowanych. 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 7 ust. 6, art. 22 ust. 2 i art. 

23 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, 

gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 6, 

art. 17a, art. 17b, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 

6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy przed upływem tego terminu zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady. 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Partnerzy wykonawczy uznają 

pochodzenie i zapewniają eksponowanie 

finansowania unijnego (w szczególności 

podczas promowania działań i ich 

rezultatów) poprzez przekazywanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Partnerzy wykonawczy uznają 

pochodzenie i zapewniają eksponowanie 

finansowania unijnego (w szczególności 

podczas promowania działań i ich 

rezultatów) poprzez przekazywanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej, a także skupienie się na 
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skutkach społecznych i wpływie na 

środowisko. 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) rozwojowi i modernizacji 

infrastruktury energetycznej i uczynieniu 

jej inteligentną (infrastruktury służącej do 

przesyłu i dystrybucji, technologii 

magazynowania); 

c) rozwojowi i modernizacji 

infrastruktury energetycznej, w tym 

połączeniami międzysystemowymi, 
i uczynieniu jej inteligentną (infrastruktury 

służącej do przesyłu i dystrybucji, 

technologii magazynowania); 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) Konserwacja i modernizacja 

istniejących aktywów związanych z 

infrastrukturą w sektorze transportowym i 

energetycznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa 

i ochrony. 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych; 

e) zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz 

ich rewitalizacja; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera h a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) projekty przeciwdziałające zmianie 

klimatu i promujące zrównoważone 

dziedzictwo kulturowe, w szczególności 

strategie i instrumenty służące 

zabezpieczeniu europejskiego 

materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego. 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) nowe technologie, takie jak 

technologie wspomagające stosowane do 

dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym. 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera f a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) wykorzystanie technologii 

cyfrowych do zachowania i odnowy 

europejskiego materialnego i 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera f b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) technologiczne zarządzanie 

prawami własności intelektualnej. 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 7 – wprowadzenie 

 

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 3 000 pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem MŚP, 

małych spółek o średniej kapitalizacji i 

przedsiębiorstw społecznych, 

w szczególności przez: 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mikrokredytom, finansowaniu 

społecznemu oraz gospodarce społecznej; 

a) finansowaniu etycznemu i 

zrównoważonemu, mikrokredytom, 

finansowaniu społecznemu oraz 

gospodarce społecznej; 

Or. en 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) edukacji, szkoleniom i usługom 

powiązanym; 

c) edukacji, szkoleniom zawodowym 

i usługom powiązanym; 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – punkt 3 – punkt 3.3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3.3 a Inwestycje wspierające cele 

społeczne 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – punkt 7 – punkt 7.1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7.1 Infrastruktura społeczna: liczba 

miejsc w objętych wsparciem obiektach 

infrastruktury socjalnej w rozbiciu na 

sektory: mieszkalnictwo, edukacja, 

7.1 Infrastruktura społeczna: liczba 

miejsc w objętych wsparciem obiektach 

infrastruktury socjalnej i ich zasięg 

w rozbiciu na sektory: mieszkalnictwo, 
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zdrowie itp. edukacja, zdrowie itp. 

Or. en 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – punkt 7 – punkt 7.2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7.2 a Mikrofinansowanie oraz 

finansowanie społeczne: liczba 

stworzonych przedsiębiorstw społecznych 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – punkt 7 – punkt 7.2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7.2 b Mikrofinansowanie oraz 

finansowanie społeczne: Liczba 

wspieranych przedsiębiorstw społecznych 

w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy, 

wzrost/ekspansja) 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – punkt 7 – punkt 7.5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7.5 Umiejętności: Liczba osób 

fizycznych zdobywających nowe 

umiejętności: kwalifikacja w ramach 

kształcenia i szkolenia formalnego 

7.5 Umiejętności: Liczba osób 

fizycznych zdobywających nowe 

umiejętności lub o poświadczonych 

umiejętnościach: kwalifikacja w ramach 
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kształcenia i szkolenia formalnego, 

nieformalnego i pozaformalnego 

Or. en 

 

 

 


