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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Dnia 6 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący Programu InvestEU. W 

oparciu o istniejące instrumenty finansowe, w szczególności Europejski Fundusz na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS), Komisja proponuje utworzenie jednego funduszu objętego 

gwarancją UE w wysokości 38 mld w celu uruchamiania publicznych i prywatnych środków 

finansowych w formie pożyczek, gwarancji, inwestycji kapitałowych lub innych instrumentów 

rynkowych na potrzeby inwestycji strategicznych wspierających polityki wewnętrzne UE.  Aby 

dostęp do Funduszu InvestEU był łatwiejszy, towarzyszą mu Centrum Doradztwa InvestEU i 

Portal InvestEU. 

Fundusz InvestEU jest ukierunkowany na cztery obszary polityki (segmenty), dla których 

ustalono szacunkowe kwoty, jakie mają zostać zainwestowane (możliwe jest zwiększenie ich o 

15 % za zgodą KE): 

1) zrównoważona infrastruktura (do 11,5 mld),  

2) badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (do 11,25 mld),  

3) małe i średnie przedsiębiorstwa (do 11,25 mld),  

4) inwestycje społeczne i umiejętności (4 mld).  

Poprawki złożone przez sprawozdawcę obejmują jedynie kwestie bezpośrednio wchodzące w 

zakres kompetencji komisji ENVI, takie jak wkład w uwzględnianie problematyki klimatu oraz 

osiąganie celów i spełnianie standardów unijnych. W związku z tym sprawozdawca wolał nie 

składać poprawek dotyczących zarządzania gwarancją InvestEU oraz zarządzania programem, 

czyli kwestii, które mają podlegać wspólnej komisji ECON–BUDG.  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zwłaszcza ze względu na 

zwiększenia nacisku na zrównoważony rozwój. W ramach Programu InvestEU należy 

zapewnić systematyczne przeprowadzanie kontroli projektów pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju. W związku z tym Komisja powinna przyjąć minimalne wymogi w 

zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich segmentów polityki programu, tak jak ma 

to miejsce obecnie w przypadku wsparcia EBI w ramach EFIS. Oznaczałoby to, że wszystkie 

projekty otrzymujące znaczne wsparcie unijne powinny podlegać kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 

Aby zapewnić zgodność ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględniania 

kwestii związanych ze zmianą klimatu oraz przyczynienia się do osiągnięcia celu, jakim jest 

przeznaczanie 30 % środków z budżetu UE na wydatki związane z klimatem, należy ustalić 

ogólny cel na poziomie 35 % dla Programu InvestEU. Należy określić jasne kryteria 

kwalifikowalności oraz wiarygodną i przejrzystą metodę monitorowania, w oparciu o kryteria 

kwalifikowalności stosowane w tym celu przez EBI i uzgodnione na forum międzynarodowych 

instytucji finansowych.   

Chociaż od 2015 r. w ramach EFIS uruchomiono dodatkowe inwestycje w wysokości 335 mld 

w całej UE, przyczyniając się w ten sposób do zlikwidowania luk inwestycyjnych, należy 

położyć większy nacisk na cele polityczne UE. Wsparcie w ramach Programu InvestEU 

powinny być w stanie przyciągnąć zwłaszcza projekty o wyższym niż zazwyczaj profilu 

ryzyka, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej 

Unii do 2030 r. oraz długoterminowych celów określonych w porozumieniu paryskim.  

Konieczne jest w szczególności zwiększenie inwestycji w projekty przemysłowe w dziedzinie 

technologii niskoemisyjnych, by przyspieszyć proces obniżania emisyjności w przemyśle UE. 

W związku z tym Komisja Europejska powinna, w drodze dialogu z przedstawicielami 
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przemysłu, określać projekty przemysłowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania 

oraz ułatwić im dostęp do wsparcia finansowego w ramach różnych instrumentów UE.  

Aby zapewnić dobre zrozumienie potencjału Programu InvestEU dla wsparcia niskoemisyjnej 

gospodarki, należy udostępniać informacje na temat zapobiegania emisji CO2.  Trzeba jednak 

stosować ostrożne podejście do progów w ramach kryteriów kwalifikowalności, aby nie 

uniemożliwiać stopniowych postępów. Ponieważ przełomowe rozwiązania nie pojawiają się z 

dnia na dzień, należy wspierać sukcesywne postępy w ramach Programu InvestEU, by 

przyczyniać się do dalszych innowacji.  

W odniesieniu do zarządzania programem należy utrzymać zaangażowanie Parlamentu 

Europejskiego, tak jak jest to obecnie przewidziane w EFIS. W związku z tym sprawozdawca 

proponuje, by Parlament powołał niezależnego eksperta do Rady Doradczej w składzie 

przedstawicieli partnerów wykonawczych. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) W 2016 r. inwestycje 

infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej 

PKB, co oznacza spadek w stosunku 

do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy 

spadek w porównaniu z poziomem 

inwestycji sprzed światowego kryzysu 

finansowego. W Unii odnotowuje się 

wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji 

do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż 

można by oczekiwać po obecnej sile 

ożywienia gospodarczego oraz 

niewystarczający, aby mógł 

zrekompensować lata 

niedoinwestowywania. Co ważniejsze, 

obecne poziomy inwestycji i prognozy 

inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji 

strukturalnych, których Unia potrzebuje, 

aby stawić czoło zmianom 

technologicznym i globalnej konkurencji, 

w tym w obszarze innowacji, umiejętności, 

(1) W 2016 r. inwestycje 

infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej 

PKB, co oznacza spadek w stosunku 

do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy 

spadek w porównaniu z poziomem 

inwestycji sprzed światowego kryzysu 

finansowego. W Unii odnotowuje się 

wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji 

do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż 

można by oczekiwać po obecnej sile 

ożywienia gospodarczego oraz 

niewystarczający, aby mógł 

zrekompensować lata 

niedoinwestowywania. Co ważniejsze, 

obecne poziomy inwestycji i prognozy 

inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji 

strukturalnych, których Unia potrzebuje, 

aby stawić czoło zmianom 

technologicznym i globalnej konkurencji, 

w tym w obszarze innowacji, badań, 
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infrastruktury, małych i średnich 

przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby 

sprostania najważniejszym wyzwaniom 

społecznym, takim jak zrównoważony 

rozwój czy starzenie się społeczeństwa. 

Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz 

nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji wymaga zatem ciągłego 

wsparcia w celu zmniejszenia luki 

inwestycyjnej w docelowych sektorach 

i osiągnięcia celów polityki Unii. 

umiejętności, infrastruktury, małych i 

średnich przedsiębiorstw („MŚP”), 

przedsiębiorstw typu start-up, ani potrzeby 

sprostania najważniejszym wyzwaniom 

społecznym, takim jak zrównoważony 

rozwój czy starzenie się społeczeństwa. 

Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz 

nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji wymaga zatem ciągłego 

wsparcia w celu zmniejszenia luki 

inwestycyjnej w docelowych sektorach 

i osiągnięcia celów polityki Unii. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Europa jest uzależniona od 

importowanych zasobów w stopniu 

większym niż jakikolwiek inny region na 

świecie oraz że wiele zasobów w 

relatywnie krótkim czasie wyczerpie się. 

Konkurencyjność Europy można znacząco 

zwiększyć dzięki uzyskaniu większej 

wartości dodanej z zasobów w gospodarce 

i promowaniu zrównoważonych dostaw 

surowców ze źródeł europejskich. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 

ambitne strategie na rzecz dokończenia 

budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 

trwałego wzrostu gospodarczego 

i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia 

rynków kapitałowych, strategia jednolitego 

rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia 

dla wszystkich Europejczyków”, plan 

działania UE dotyczący gospodarki 

(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 
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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. 

obiegu zamkniętym, program „Horyzont 

2020”, 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. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Fundusz InvestEU powinien 

przyczyniać się do zwiększenia 

konkurencyjności Unii, w tym w obszarze 

innowacji i cyfryzacji, bardziej 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Unii, odporności w wymiarze społecznym 

i integracji społecznej, a także integracji 

unijnych rynków kapitałowych, w tym 

wprowadzenia rozwiązań korygujących ich 

fragmentację i dywersyfikujących źródła 

finansowania przedsiębiorstw unijnych. 

W tym celu fundusz powinien wspierać 

projekty, które są technicznie wykonalne 

i ekonomicznie opłacalne, poprzez 

zapewnienie ram dla wykorzystania 

instrumentów dłużnych, opartych na 

podziale ryzyka i kapitałowych opartych na 

gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez 

wkłady wnoszone przez partnerów 

wykonawczych. Fundusz InvestEU 

powinien kierować się popytem 

i jednocześnie dążyć do tego, aby 

udzielane wsparcie przyczyniało się do 

osiągnięcia celów polityki Unii. 

(5) Fundusz InvestEU powinien 

przyczyniać się do zwiększenia 

konkurencyjności Unii, w tym w obszarze 

innowacji, przejścia na gospodarkę o 

obiegu zamkniętym i cyfryzacji, 

doskonałości naukowej, bardziej 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Unii, odporności w wymiarze społecznym i 

integracji społecznej, a także integracji 

unijnych rynków kapitałowych, w tym 

wprowadzenia rozwiązań korygujących ich 

fragmentację i dywersyfikujących źródła 

finansowania przedsiębiorstw unijnych. 

W tym celu fundusz powinien wspierać 

projekty, które są technicznie wykonalne 

i ekonomicznie opłacalne, poprzez 

zapewnienie ram dla wykorzystania 

instrumentów dłużnych, opartych na 

podziale ryzyka i kapitałowych opartych na 

gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez 

wkłady wnoszone przez partnerów 

wykonawczych. Fundusz InvestEU 

powinien być właściwie rozpropagowany 

oraz kierować się popytem i jednocześnie 

dążyć do tego, aby udzielane wsparcie 

przyczyniało się do osiągnięcia celów 

polityki Unii. 

 

Poprawka  5 



 

AD\1168940PL.docx 7/41 PE627.571v02-00 

 PL 

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 

celu pobudzania efektywnego 

gospodarowania zasobami, ekologicznego 

i zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia 

oraz zrównoważoności, 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. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Unia zatwierdziła cele określone 

w programie działań ONZ na 2030 r., jej 

cele zrównoważonego rozwoju 

i porozumienie paryskie z 2015 r., jak 

również ramy z Sendai dotyczące 

ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 

w latach 2015–2030. Aby osiągnąć 

uzgodnione cele, w tym te włączone do 

polityki Unii w zakresie ochrony 

środowiska, należy znacząco zwiększyć 

działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. Zasady zrównoważonego 

rozwoju powinny zatem odgrywać dużą 

rolę w ramach Funduszu InvestEU. 

(7) Unia zatwierdziła cele określone 

w programie działań ONZ na 2030 r., jej 

cele zrównoważonego rozwoju 

i porozumienie paryskie z 2015 r., jak 

również ramy z Sendai dotyczące 

ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych 

w latach 2015–2030. Aby osiągnąć 

uzgodnione cele, w tym te włączone do 

polityki Unii w zakresie ochrony 

środowiska, należy znacząco zwiększyć 

działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju i wycofać dotacje szkodliwe dla 

środowiska. Zasady zrównoważonego 

rozwoju powinny stanowić podstawę 

Funduszu InvestEU. 

 

Poprawka kompromisowa7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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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 40 % 

całkowitej puli środków finansowych tego 

programu powinno 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. 

 

Poprawka kompromisowa8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wkład Funduszu InvestEU 

w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 

będzie monitorowany za pośrednictwem 

unijnego systemu monitorowania klimatu 

opracowanego przez Komisję we 

współpracy z partnerami wykonawczymi 

i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób 

kryteriów określonych w [rozporządzeniu 

w sprawie ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji14] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona pod 

względem środowiskowym. 

(10) Wkład Funduszu InvestEU 

w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 

będzie monitorowany za pośrednictwem 

systemu monitorowania opracowanego 

przez Komisję w drodze aktów 

delegowanych we współpracy z partnerami 

wykonawczymi i przy zastosowaniu 

w odpowiedni sposób kryteriów 

określonych w [rozporządzeniu w sprawie 

ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji14] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza wykazuje szczególne 

działanie łagodzące zmianę klimatu lub 

przyczynia się do budowy odporności na 
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zmianę klimatu.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Poprawka  9 

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 

(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. 

Niezrównoważone wykorzystywanie 

zasobów stanowi podstawową przyczynę 

wielu zagrożeń dla środowiska 

naturalnego. 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 
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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. 

środowiska należy zatem śledzić za 

pomocą wspólnych metod, spójnych 

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). 

 

Poprawka  10 

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 

opracowanymi na potrzeby innych 

(12) Projekty inwestycyjne otrzymujące 

unijne wsparcie powinny podlegać kontroli 

pod kątem zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju zgodnie z wytycznymi 

odpowiednimi do wielkości i rodzaju 

inwestycji, 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 opracowanymi na 

potrzeby innych unijnych programów. 
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unijnych programów. Takie wytyczne 

powinny przewidywać rozwiązania 

pozwalające na uniknięcie nadmiernego 

obciążenia administracyjnego. 

Takie wytyczne powinny przewidywać 

rozwiązania pozwalające na uniknięcie 

nadmiernego obciążenia 

administracyjnego. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Podręcznik praktyk 

środowiskowych i społecznych EBI, 

stanowiący praktyczne objaśnienie 

polityki i zasad zawartych w oświadczeniu 

EBI w sprawie zasad i norm polityki 

środowiskowej i społecznej może służyć 

jako punkt odniesienia w zakresie sposobu 

określania i realizacji kontroli pod kątem 

zapewniania zrównoważonego rozwoju 

środowiskowego i społecznego w celu 

zagwarantowania spójności wszystkich 

działań finansowych z normami 

środowiskowymi i społecznymi. 

 

Poprawka  12 

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 

(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 celów Unii i jej państw 

członkowskich w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, w tym celów 

w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. 

oraz celów przyjętych w porozumieniu 

paryskim. W związku z tym wsparcie w 

ramach Funduszu InvestEU powinno być 
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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 

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. 

ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie 

ekologicznego transportu, energii, 

zwłaszcza efektywności energetycznej i 

energii ze źródeł odnawialnych, 

środowiska, działań w dziedzinie klimatu 

oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na 

kluczowe inwestycje infrastrukturalne i 

społeczne związane z transformacją 

regionów znajdujących się w okresie 

przejściowym. W tym kontekście należy 

również dążyć do jak największej synergii 

z celami polityki regionalnej i krajowej, 

takimi jak usuwanie azbestu1a z dachów, 

budynków mieszkalnych i gleb. 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 

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. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Mimo że ogólny poziom inwestycji 

w Unii wzrasta, inwestycje w działalność 

obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak 

badania naukowe i innowacje, są nadal 

niewystarczające. Wynikające z tego 

niedoinwestowanie badań i innowacji ma 

(14) Mimo że ogólny poziom inwestycji 

w Unii wzrasta, inwestycje w działalność 

obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak 

badania naukowe i innowacje, są nadal 

niewystarczające. Wynikające z tego 

niedoinwestowanie badań i innowacji ma 
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negatywny wpływ na konkurencyjność 

przemysłową i gospodarczą Unii oraz 

jakość życia jej obywateli. Fundusz 

InvestEU powinien zapewniać 

odpowiednie produkty finansowe 

ukierunkowane na różne etapy cyklu 

innowacji i szerokie spektrum 

interesariuszy, w szczególności 

umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań 

i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 

tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 

na rynkach światowych. 

negatywny wpływ na konkurencyjność 

przemysłową i gospodarczą Unii, jakość 

życia jej obywateli oraz osiąganie celów w 

dziedzinie energii i klimatu. Fundusz 

InvestEU powinien zapewniać 

odpowiednie produkty finansowe 

ukierunkowane na różne etapy cyklu 

innowacji i szerokie spektrum 

interesariuszy, w szczególności 

umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań 

i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 

tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 

na rynkach światowych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Pilnie potrzebny jest znaczny 

wysiłek na rzecz inwestycji 

w transformację cyfrową i w celu 

rozprowadzania korzyści pomiędzy 

wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa 

w Unii. Mając już solidne ramy polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego, 

należy teraz realizować inwestycje 

o podobnym poziomie ambicji, w tym 

inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji. 

(15) Pilnie potrzebny jest znaczny 

wysiłek na rzecz inwestycji w 

transformację cyfrową i w celu 

rozprowadzania korzyści pomiędzy 

wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa w 

Unii, na obszarach miejskich i wiejskich. 

Mając już solidne ramy polityczne strategii 

jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz 

realizować inwestycje o podobnym 

poziomie ambicji, w tym inwestycje 

w rozwój sztucznej inteligencji. 

 

Poprawka  15 

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 

(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 
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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. 

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. 

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. 

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 przez 

uproszczenie ich dostępu do finansowania 

oraz zapewnienia im bardziej 

zróżnicowanych źródeł finansowania. 

Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw 

podjętych już w kontekście unii rynków 

kapitałowych. Programy takie jak 

COSME czy „Horyzont 2020” mają duże 

znaczenie dla MŚP, jako że ułatwiły 

dostęp do finansowania na wszystkich 

etapach ich cyklu życia, do czego 

przyczynił się także EFIS, który szybko 

zaczął być wykorzystywany przez MŚP. 
Fundusz InvestEU powinien stworzyć 

możliwość skupienia się na konkretnych, 

bardziej ukierunkowanych produktach 

finansowych. 

 

Poprawka  16 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Fundusz InvestEU powinien móc 

przyjmować wkłady z państw trzecich, 

które są członkami Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państw 

przystępujących, kandydatów 

i potencjalnych kandydatów, państw 

objętych polityką sąsiedztwa i innych 

państw, zgodnie z warunkami określonymi 

między Unią a tymi państwami. Powinno 

to umożliwić w stosownych przypadkach 

stałą współpracę z odpowiednimi 

państwami, w szczególności w dziedzinie 

badań naukowych i innowacji, jak również 

w dziedzinie MŚP. 

(21) Z uwzględnieniem tych samych 

zasad i przepisów fundusz InvestEU 

powinien móc przyjmować wkłady z 

państw trzecich, które są członkami 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu, państw przystępujących, 

kandydatów i potencjalnych kandydatów, 

państw objętych polityką sąsiedztwa i 

innych państw, zgodnie z warunkami 

określonymi między Unią a tymi 

państwami. Powinno to umożliwić 

w stosownych przypadkach stałą 

współpracę z odpowiednimi państwami, 

w szczególności w dziedzinie badań 

naukowych i innowacji, jak również 

w dziedzinie MŚP. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Komitet Inwestycyjny składający 

się z niezależnych ekspertów powinien 

przedstawiać swoje wnioski w sprawie 

przyznania wsparcia w formie gwarancji 

UE na operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji spełniających kryteria 

kwalifikowalności, zapewniając w ten 

sposób zewnętrzną wiedzę fachową przy 

ocenie inwestycyjnej projektu. Komitet 

Inwestycyjny powinien zbierać się 

w różnych konfiguracjach, aby jak 

najlepiej uwzględnić różne dziedziny 

i sektory polityki. 

(28) Komitet Inwestycyjny składający 

się z niezależnych ekspertów powinien 

przedstawiać swoje wnioski w sprawie 

przyznania wsparcia w formie gwarancji 

UE na operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji spełniających kryteria 

kwalifikowalności, zapewniając w ten 

sposób zewnętrzną wiedzę fachową przy 

ocenie inwestycyjnej projektu. Komitet 

Inwestycyjny powinien zbierać się w 

różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej 

uwzględnić różne dziedziny i sektory 

polityki, ale w jego składzie zawsze 

powinni być również eksperci ds. 

transformacji na niskoemisyjną 

gospodarkę. Komitet Inwestycyjny 

powinien obejmować także przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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Poprawka  18 

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 

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 

(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 

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 lub regionalne 

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 
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mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Państwa trzecie będące członkami 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG) mogą uczestniczyć w programach 

Unii w ramach współpracy ustanowionej 

na mocy Porozumienia EOG, które 

przewiduje wprowadzenie w życie 

programów w drodze decyzji wydanej na 

mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 

mogą uczestniczyć w programie również 

na podstawie innych instrumentów 

prawnych. Do niniejszego rozporządzenia 

należy wprowadzić odpowiedni przepis 

szczegółowy przyznający niezbędne 

uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 

urzędnikowi zatwierdzającemu, 

Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 

Europejskiemu Trybunałowi 

Obrachunkowemu, pozwalające im na 

całościowe wykonywanie ich 

odpowiednich kompetencji. 

(44) Z uwzględnieniem wszystkich 

zasad i przepisów poszczególnych 

programów państwa trzecie będące 

członkami Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć 

w programach Unii w ramach współpracy 

ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, 

które przewiduje wprowadzenie w życie 

programów w drodze decyzji wydanej na 

mocy tego porozumienia. Państwa trzecie 

mogą uczestniczyć w programie również 

na podstawie innych instrumentów 

prawnych. Do niniejszego rozporządzenia 

należy wprowadzić odpowiedni przepis 

szczegółowy przyznający niezbędne 

uprawnienia i prawa dostępu właściwemu 

urzędnikowi zatwierdzającemu, 

Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 

Europejskiemu Trybunałowi 

Obrachunkowemu, pozwalające im na 

całościowe wykonywanie ich 

odpowiednich kompetencji. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) W celu uzupełnienia innych niż 

istotne elementów niniejszego 

rozporządzenia wytycznymi 

inwestycyjnymi, z którymi powinny być 

zgodne operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji, a także ułatwienia szybkiego 

(46) W celu uzupełnienia innych niż 

istotne elementów niniejszego 

rozporządzenia wytycznymi na temat 

przekazywania przez promotorów 

wnioskujących o finansowanie 

odpowiednich informacji dotyczących 
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i elastycznego dostosowania wskaźników 

realizacji oraz skorygowania wskaźnika 

tworzenia rezerw należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

opracowywania wytycznych 

inwestycyjnych dotyczących operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji 

w ramach różnych segmentów polityki, 

zmiany załącznika III do niniejszego 

rozporządzenia w celu dokonania 

przeglądu lub uzupełnienia wskaźników 

oraz skorygowania wskaźnika tworzenia 

rezerw. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

kontroli operacji z zakresu finansowania i 

inwestycji z perspektywy zrównoważonego 

rozwoju klimatycznego, środowiskowego i 

społecznego oraz wytycznymi 

inwestycyjnymi, z którymi powinny być 

zgodne operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji, a także ułatwienia szybkiego 

i elastycznego dostosowania wskaźników 

realizacji oraz skorygowania wskaźnika 

tworzenia rezerw należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

opracowywania wytycznych 

inwestycyjnych dotyczących operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji 

w ramach różnych segmentów polityki, 

zmiany załącznika III do niniejszego 

rozporządzenia w celu dokonania 

przeglądu lub uzupełnienia wskaźników 

oraz skorygowania wskaźnika tworzenia 

rezerw. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje 

te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie udział na równych zasadach w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (47a) Należy podkreślić potrzebę 

konsekwentnej koordynacji między 

różnymi rodzajami instrumentów 

finansowych, potrzebę zapobiegania 

ewentualnemu dublowaniu pracy oraz 

potrzebę równowagi regionalnej. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) „przedsiębiorstwo typu start-up” 

oznacza przedsiębiorstwo, które często 

opiera się na nowoczesnych 

technologiach i które generalnie cechuje 

szybki wzrost, duży nacisk na 

innowacyjność produktów, procesów i 

finansowania, uważne śledzenie nowych 

rozwiązań technologicznych i szerokie 

zastosowanie innowacyjnych modeli 

biznesowych oraz często platform 

współpracy; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zrównoważonego charakteru 

gospodarki Unii i jej wzrostu; 

b) zrównoważonego charakteru 

gospodarki Unii i jej wzrostu, w tym 

łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowania się do niej, a także 

przejścia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wspieranie operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w dziedzinie 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji; 

b) wspieranie operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w dziedzinie 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji, 

między innymi po to, by umożliwić 

terminowe przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną i gospodarkę o obiegu 

zamkniętym;  

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zwiększanie dostępu do 

finansowania oraz jego dostępności dla 

MŚP oraz, w uzasadnionych przypadkach, 

dla małych spółek o średniej kapitalizacji; 

c) zwiększanie i ułatwianie dostępu 

do finansowania oraz jego dostępności dla 

MŚP oraz, w uzasadnionych przypadkach, 

dla małych spółek o średniej kapitalizacji; 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Moduł unijny Funduszu InvestEU, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), 

i każdy z segmentów polityki, o których 

mowa w art. 7 ust. 1, może otrzymywać 

wkłady od następujących państw trzecich 

w celu zapewnienia ich uczestnictwa 

w niektórych produktach finansowych 

zgodnie z [art. 218 ust. 2] [rozporządzenia 

finansowego]: 

Z uwzględnieniem wszystkich zasad i 

przepisów poszczególnych programów 

moduł unijny Funduszu InvestEU, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), i każdy 

z segmentów polityki, o których mowa w 

art. 7 ust. 1, może otrzymywać wkłady od 

następujących państw trzecich w celu 

zapewnienia ich uczestnictwa w niektórych 

produktach finansowych zgodnie z [art. 

218 ust. 2] [rozporządzenia finansowego]: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program InvestEU jest prowadzony 

w ramach następujących czterech 

segmentów polityki, które służą 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, w ich ściśle określonym 

zakresie: 

1. Program InvestEU jest prowadzony 

w ramach następujących czterech 

segmentów polityki, które służą 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, w ich ściśle określonym 

zakresie: 

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 pod względem 

ekologicznym, gospodarczym i społecznym 

inwestycje w dziedzinie transportu, czystej 

energii, w szczególności w zakresie 

zwiększenia wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych, inwestycje w 

efektywność energetyczną i poprawę 

poziomu połączeń międzysystemowych, 

łączności cyfrowej i dostępu cyfrowego, w 

szczególności na obszarach wiejskich, a 

także inwestycje w dziedzinie dostaw i 

przetwarzania surowców, przestrzeni 

kosmicznej, oceanów i wody, 

infrastruktury, odpadów, przyrody i innej 

infrastruktury środowiskowej, sprzętu , 

dekarbonizacji przemysłowej, rewitalizacji 

terenów poprzemysłowych, aktywów 

ruchomych i wdrażania innowacyjnych 

technologii; tego rodzaju inwestycje mają 

spełniać normy unijne dotyczące 

zrównoważonego rozwoju 

środowiskowego lub społecznego, a w 

stosownych przypadkach przyczyniać się 

do realizacji celów Unii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym lub społecznym, takich 

jak zasobooszczędność, lub do realizacji 

obu tych rodzajów celów; 

b) segmentu polityki dotyczącego 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: 

obejmuje on działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji, transfer wyników 

badań naukowych na rynek, 

demonstrowanie i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie 

b) segmentu polityki dotyczącego 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: 

obejmuje on działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji, transfer wyników 

badań naukowych na rynek, 

demonstrowanie i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie 
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rozwoju skali działalności innowacyjnych 

przedsiębiorstw innych niż MŚP, a także 

cyfryzację przemysłu unijnego; 

rozwoju skali działalności innowacyjnych 

przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także 

zrównoważone możliwości biznesowe oraz 
cyfryzację przemysłu unijnego; 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania 

i jego dostępność dla MŚP oraz, 

w uzasadnionych przypadkach, dla małych 

spółek o średniej kapitalizacji; 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on uproszczony dostęp do 

finansowania i jego dostępność dla MŚP 

oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla 

małych spółek o średniej kapitalizacji; 

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 mikrofinansowanie, 

finansowanie przedsiębiorstw społecznych, 

przedsiębiorczość kobiet i gospodarkę 

społeczną; umiejętności, kształcenie, 

szkolenie i powiązane usługi, w tym 

przekwalifikowanie, podnoszenie 

kwalifikacji i przenoszenie pracowników 

w regionach dotkniętych restrukturyzacją 

przemysłową związaną z przejściem na 

gospodarkę niskoemisyjną; 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. 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. 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, 

3. Operacje z zakresu finansowania i 

inwestycji w ramach segmentów polityki, o 

których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) i d), 

jeżeli mają wpływ na środowisko i na 

klimat, podlegają kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

klimatycznego, środowiskowego i 

społecznego, przy użyciu minimalnych 

wartości progowych zrównoważonego 

rozwoju, w celu zmaksymalizowania 

efektywnego gospodarowania zasobami, 
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środowiskowym i społecznym. W tym celu 

promotorzy wnioskujący o finansowanie 

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. 

zapewnienia zbieżności z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zminimalizowania negatywnych skutków i 

zmaksymalizowania korzyści w wymiarze 

klimatycznym, środowiskowym i 

społecznym. W tym celu promotorzy 

wnioskujący o finansowanie przekazują 

odpowiednie informacje w oparciu 

o wytyczne, które mają zostać opracowane 

przez Komisję zgodnie z ust. 6. 

Wytyczne Komisji umożliwiają: Wytyczne Komisji umożliwiają: 

 - a) zapewnianie zgodności z unijnymi 

normami i polityką w zakresie ochrony 

środowiska; 

a) w odniesieniu do przystosowania 

się do zmiany klimatu – zapewnianie 

odporności na potencjalne negatywne 

skutki zmiany klimatu poprzez ocenę 

ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, 

w tym odpowiednie środki 

przystosowawcze, a w odniesieniu do 

łagodzenia zmiany klimatu – 

uwzględnianie w analizie kosztów 

i korzyści kosztów emisji gazów 

cieplarnianych i pozytywnych skutków 

środków łagodzenia zmiany klimatu; 

a) w odniesieniu do przystosowania 

się do zmiany klimatu – zapewnianie 

odporności na potencjalne negatywne 

skutki zmiany klimatu poprzez ocenę 

ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, 

w tym odpowiednie środki 

przystosowawcze, a w odniesieniu do 

łagodzenia zmiany klimatu – 

uwzględnianie w analizie kosztów 

i korzyści kosztów emisji gazów 

cieplarnianych i pozytywnych skutków 

środków łagodzenia zmiany klimatu; 

b) wykazanie całościowych skutków 

projektu pod względem głównych 

składników kapitału naturalnego 

w odniesieniu do powietrza, wody, gleby 

i różnorodności biologicznej; 

b) wykazanie całościowych skutków 

projektu pod względem głównych 

składników kapitału naturalnego 

w odniesieniu do powietrza, wody, gleby 

i różnorodności biologicznej; 

c) oszacowania wpływu na włączenie 

społeczne niektórych obszarów lub 

populacji. 

c) oszacowanie wpływu na włączenie 

społeczne niektórych obszarów lub 

populacji. 

 ca) wykluczenie wsparcia dla 

projektów, które są sprzeczne z 

osiąganiem średnio- i długoterminowych 

celów klimatycznych i energetycznych 

Unii i celów porozumienia paryskiego 

oraz prowadzą do znacznych emisji gazów 

cieplarnianych; 

 cb) wykluczenie wsparcia dla 

jakiejkolwiek infrastruktury związanej z 

produkcją, przetwarzaniem, przesyłem, 

dystrybucją, magazynowaniem lub 
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spalaniem paliw kopalnych. 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Partnerzy wykonawczy dążą do 

tego, aby co najmniej 50 % inwestycji 

w ramach segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się do realizacji unijnych 

celów dotyczących klimatu i środowiska. 

5. Co najmniej 40 % inwestycji w 

ramach InvestEU musi przyczyniać się do 

osiągnięcia unijnych celów 

klimatycznych.  

 Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby 

co najmniej 55 % i 10 % inwestycji w 

ramach segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się do realizacji unijnych 

celów dotyczących odpowiednio klimatu i 

środowiska. 

 Dodatkowo w wytycznych inwestycyjnych 

przyjętych zgodnie z ust. 6 określa się 

jasne kryteria kwalifikowalności oraz 

wiarygodną i przejrzystą metodę 

monitorowania. W wytycznych tych 

określa się również metodę oceny, w jakim 

stopniu inwestycje społeczne mające na 

celu wspieranie regionów o wysokich 

emisjach dwutlenku węgla, które znajdują 

się w fazie transformacji, przyczyniają się 

do osiągnięcia progów, o których mowa w 

dwóch pierwszych akapitach. 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 26 w celu określenia wytycznych 

inwestycyjnych dla każdego z segmentów 

polityki. 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 26 w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia przez określenie 
wytycznych inwestycyjnych dla każdego 

z segmentów polityki, o którym mowa w 
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ust. 1. Określając te wytyczne 

inwestycyjne, Komisja współpracuje z 

partnerami wykonawczymi w ramach 

programu „Invest EU”.  

 Komisja jest również uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 26 w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia przez określenie 

wytycznych, o których mowa w ust. 3. 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 26 w celu określenia niedoskonałości 

rynku i nieoptymalnych sytuacji w 

zakresie inwestycji, o których mowa w ust. 

1, po otrzymaniu opinii Rady Doradczej. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zidentyfikowane niedoskonałości 

rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie 

inwestycji, które należy wyeliminować w 

wyniku finansowanych operacji; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja jest reprezentowana w obu 

składach Rady Doradczej. 

3. Komisja jest reprezentowana w obu 

składach Rady Doradczej. Parlament 

Europejski powołuje niezależnego 

eksperta, który jest członkiem Rady 
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Doradczej w składzie przedstawicieli 

partnerów wykonawczych. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a – podpunkt ii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) zapewnia doradztwo w dziedzinie 

kwalifikowalności inwestycji i projektów. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Protokoły posiedzeń Rady 

Doradczej są dostępne publicznie na 

specjalnej stronie internetowej. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja potwierdza, czy 

proponowane przez partnerów 

wykonawczych operacje z zakresu 

finansowania i inwestycji są zgodne 

z prawem i polityką Unii. 

3. Komisja potwierdza, czy 

proponowane przez partnerów 

wykonawczych operacje z zakresu 

finansowania i inwestycji są zgodne z 

prawem i polityką Unii oraz czy można je 

zaliczyć na rzecz celów określonych w art. 

7 ust. 5. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit 3 – litera c a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zgodności z normami 

środowiskowymi Unii; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit 3 – litera c b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) zgodności z obowiązującą w unii 

energetycznej zasadą „efektywność 

energetyczna przede wszystkim”; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 4 – akapit 3 – litera c c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) czy proponowane działanie 

koryguje zidentyfikowane niedoskonałości 

rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie 

inwestycji. 

 

Poprawka  40 

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 przed zatwierdzeniem 

operacji z zakresu inwestycji. Publikacja 

nie może zawierać szczególnie 

chronionych informacji handlowych ani 

danych osobowych, które zgodnie 

z unijnymi przepisami o ochronie danych 

nie mogą być ujawniane. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ustanawia portal 

InvestEU. Ma on postać łatwo dostępnej 

i przyjaznej użytkownikowi bazy danych 

projektów, która zawiera odpowiednie 

informacje o każdym z nich. 

1. Komisja ustanawia portal 

InvestEU. Ma on postać właściwie 

rozpropagowanej, łatwo dostępnej i 

przyjaznej użytkownikowi bazy danych 

projektów, która zawiera odpowiednie 

informacje o każdym z nich. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja składa sprawozdanie 

z realizacji Programu InvestEU zgodnie z 

[art. 241 i 250] [rozporządzenia 

finansowego]. W tym celu partnerzy 

wykonawczy przekazują corocznie 

informacje umożliwiające Komisji 

wywiązanie się z jej obowiązków 

sprawozdawczych. 

4. Komisja składa sprawozdanie 

z realizacji Programu InvestEU zgodnie z 

[art. 241 i 250] [rozporządzenia 

finansowego]. W tym celu partnerzy 

wykonawczy przekazują corocznie 

informacje umożliwiające Komisji 

wywiązanie się z jej obowiązków 

sprawozdawczych. W ramach 

sprawozdania rocznego Komisja co roku 

analizuje wieloletni proces konsolidacji, 

aby określić, czy wydatki związane z 

klimatem mogą doprowadzić do 

osiągnięcia celów dotyczących klimatu i 

środowiska, o których mowa w art. 7 ust. 

5. Komisja przekazuje informacje na 

temat wsparcia realizacji celów w zakresie 

zmiany klimatu, różnicując pomiędzy 

łagodzeniem zmiany klimatu i 

przystosowaniem się do niej, jak również 

informacje na temat wkładu 

przedmiotowych instrumentów 

finansowych w działania na rzecz klimatu, 

oraz podaje je do wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  43 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Gwarancja UE, płatności i zwroty 

dokonywane na mocy tej gwarancji oraz 

operacje w ramach programu InvestEU 

podlegają kontroli Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego. Trybunał 

Obrachunkowy wyda sprawozdanie 

specjalne [18 miesięcy po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia]. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozwój sektora energetycznego 

zgodnie z priorytetami unii energetycznej, 

w tym bezpieczeństwem dostaw energii, 

a także zobowiązaniami przyjętymi 

w ramach agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 

porozumienia paryskiego, w szczególności 

dzięki: 

1. Rozwój sektora energetycznego, z 

wyłączeniem działalności związanej z 

produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją, 

magazynowaniem lub spalaniem paliw 

kopalnych, zgodnie z priorytetami unii 

energetycznej, w tym bezpieczeństwem 

dostaw energii, a także zobowiązaniami 

przyjętymi w ramach agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 

porozumienia paryskiego, w szczególności 

dzięki: 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zwiększeniu produkcji, dostaw 

i wykorzystania czystej i zrównoważonej 

energii ze źródeł odnawialnych; 

a) zwiększeniu produkcji, dostaw, 

składowania i wykorzystania czystej 

i zrównoważonej energii ze źródeł 

odnawialnych; 

 

Poprawka  46 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 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 i uczynieniu 

jej inteligentną (infrastruktury służącej do 

przesyłu i dystrybucji, technologii 

magazynowania) oraz rozwojowi 

innowacyjnych systemów ciepłowniczych i 

technologii kogeneracji; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) produkcji i dostawom paliw 

syntetycznych ze źródeł odnawialnych/ 

neutralnych pod względem emisji 

dwutlenku węgla; paliwom alternatywnym; 

d) produkcji i dostawom paliw 

syntetycznych ze źródeł 

odnawialnych/niekopalnych, neutralnych 

pod względem emisji dwutlenku węgla; 

paliwom alternatywnym; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wsparciu dla regionów 

przechodzących transformację ze względu 

na cele polityki klimatycznej UE, w 

szczególności regionów górniczych; 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 1 – litera e b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) lokalnej i regionalnej produkcji 
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energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza 

w ramach wspólnot energetycznych. 

Uzasadnienie 

Lokalna produkcja energii ze źródeł odnawialnych w ramach wspólnot energetycznych 

stanowiła istotne uzupełnienie wprowadzone przez Parlament Europejski do przepisów RED 

II. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) projekty na rzecz infrastruktury 

kolejowej, inne projekty kolejowe oraz 

porty morskie; 

d) projekty na rzecz infrastruktury 

kolejowej, inne projekty kolejowe, 

infrastruktura śródlądowych dróg 

wodnych oraz porty morskie; 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) rozwój infrastruktury paliw 

alternatywnych, w tym infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych. 

e) rozwój infrastruktury napędów 

alternatywnych, w tym infrastruktury 

ładowania pojazdów elektrycznych; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) opracowanie baterii nowej 

generacji do zastosowań w mobilności 

przemysłowej i elektrycznej, w tym w 

żegludze i lotnictwie; 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 2 – litera e b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 eb) infrastruktura do produkcji i 

stosowania zaawansowanych biopaliw; 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 2 – litera e c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ec) infrastruktura zbiornikowa dla 

mobilności z wykorzystaniem wodoru. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) infrastruktura wodna, w tym 

dostawy wody i gospodarka ściekowa, 

a także infrastruktura nadbrzeżna i inna 

zielona infrastruktura powiązana 

z gospodarką wodną; 

a) infrastruktura wodna, w tym 

dostawy wody i gospodarka ściekowa, a 

także infrastruktura nadbrzeżna oraz 

wyspiarska i inna zielona infrastruktura 

powiązana z gospodarką wodną; 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) programy, projekty i inicjatywy w 

zakresie usuwania azbestu z dachów, 

budynków mieszkalnych, innych 

budynków i gleb, w szczególności w 

połączeniu z celami państw członkowskich 

i regionów w zakresie energii odnawialnej 
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i ograniczenia emisji CO2; 

Uzasadnienie 

Zgodnie z postulatami Parlamentu Europejskiego zawartymi w sprawozdaniu z dnia 30 

stycznia 2013 r. w sprawie azbestozależnych chorób zawodowych i perspektyw całkowitego 

wyeliminowania wciąż obecnego azbestu. Por. odpowiedzi Marianne Thyssen w imieniu 

Komisji z dnia 10 kwietnia 2018 r. na pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie, E-

000862/2018. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych; 

e) zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 

wyspiarskich; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) projekty i przedsięwzięcia służące 

wprowadzeniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym dzięki uwzględnieniu 

aspektów efektywnego gospodarowania 

zasobami w procesie produkcji i cyklu 

życia produktów, takich jak zrównoważone 

dostawy surowców pierwotnych 

i wtórnych; 

g) projekty i przedsięwzięcia służące 

wprowadzeniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym dzięki uwzględnieniu 

aspektów efektywnego gospodarowania 

zasobami w procesie produkcji i cyklu 

życia produktów, takich jak zrównoważone 

dostawy surowców pierwotnych i 

wtórnych, jak też ich późniejsze ponowne 

wykorzystanie i recykling; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera h a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) projekty wdrażające innowacyjne 

technologie wychwytywania i utylizacji 

dwutlenku węgla; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera h b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 hb) oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a zwłaszcza 

ograniczenie stosowania antybiotyków u 

ludzi i zwierząt dzięki podejściu „Jedno 

zdrowie” przez stosowanie środków 

profilaktycznych; 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 3 – litera h c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 hc) dekarbonizacja łańcucha 

wytwarzania i dystrybucji energii. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Promowanie zastępowania 

produktów chemicznie szkodliwych 

bardziej zrównoważonymi alternatywami. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Załącznik II – akapit 1 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rozwój infrastruktury łączności 

cyfrowej, w szczególności za pomocą 

projektów wspierających rozbudowę 

cyfrowych sieci o bardzo dużej 

przepustowości. 

4. Rozwój infrastruktury łączności 

cyfrowej, w szczególności za pomocą 

projektów wspierających rozbudowę 

cyfrowych sieci o bardzo dużej 

przepustowości na obszarach miejskich i 

wiejskich. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 5 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) projekty korporacyjne; b) procesy badawcze i innowacyjne, 

transfer technologii i współpraca między 

przedsiębiorstwami koncentrujące się na 

nowej gospodarce niskoemisyjnej, 

odporności i przystosowaniu się do zmiany 

klimatu oraz gospodarce o obiegu 

zamkniętym; 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 5 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) nowe skuteczne produkty z zakresu 

opieki zdrowotnej, w tym produkty 

lecznicze, wyroby medyczne oraz produkty 

lecznicze terapii zaawansowanej. 

f) nowe skuteczne produkty z zakresu 

opieki zdrowotnej, w tym produkty 

lecznicze, wyroby medyczne, e-zdrowie 

oraz produkty lecznicze terapii 

zaawansowanej. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 11 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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a) mikrokredytom, finansowaniu 

społecznemu oraz gospodarce społecznej; 

a) mikrokredytom, finansowaniu 

społecznemu, przedsiębiorczości kobiet 

oraz gospodarce społecznej; 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – akapit 1 – ustęp 11 – litera i a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) inicjatywom związanym z 

przeniesieniem pracowników, 

przekwalifikowaniem zawodowym, 

podwyższaniem kwalifikacji pracowników, 

kształceniem i poszukiwaniem pracy w 

regionach zależnych od gospodarki o 

znacznym zużyciu węgla i podlegających 

strukturalnej transformacji na 

gospodarkę niskoemisyjną; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – ustęp 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 13a. Morza i oceany poprzez rozwój 

zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

zgodnie z celami zintegrowanej polityki 

morskiej, w szczególności:  

 a) przedsiębiorczość morską; 

 b) innowacyjny i konkurencyjny przemysł 

morski; 

 c) wiedzę o oceanach i karierę w 

niebieskiej gospodarce; 

 d) program międzynarodowego 

zarządzania oceanami; 

 e) nadzór morski i bezpieczeństwo 

morskie; 

 f) współpracę transgraniczną; 

 g) wdrażanie celów zrównoważonego 

rozwoju, w szczególności celu 14 (życie 
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pod wodą). 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 3 – ustęp 3.2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.2 Inwestycje wspierające cele 

klimatyczne 

3.2 Inwestycje wspierające cele 

klimatyczne i szacowane ograniczenie 

emisji CO2 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 3 – ustęp 3.2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3.2a Inwestycje wspierające cele dotyczące 

środowiska 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 3 – ustęp 3.3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3.3a Bezwzględna i względna wielkość 

emisji gazów cieplarnianych 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.2a Energia: wpływ emisji gazów 

cieplarnianych związanych z produkcją 

energii w Unii 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.2b Energia: oszczędność energii 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.2 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.2c Energia: bezwzględna i względna 

wielkość emisji gazów cieplarnianych 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.2 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.2d Efektywność energetyczna 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.5a Niskoemisyjna produkcja 

przemysłowa: zweryfikowana ilość emisji 

gazów cieplarnianych, której udało się 

uniknąć 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – akapit 4 – ustęp 4.5 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4.5b Transport: bezwzględna i względna 

wielkość emisji gazów cieplarnianych 
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