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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niekorzystne skutki gospodarcze 
i społeczne kryzysu związanego z COVID-
19 zmniejszają publiczne i prywatne 
zdolności inwestycyjne, ograniczając tym 
samym zasoby finansowe niezbędne do 
transformacji Unii w kierunku 
neutralności klimatycznej 
i zasobooszczędności. W tym obszarze 
instrument wsparcia wypłacalności w 
Next Generation EU powinien przyczynić 
się do zmniejszenia tej luki i umożliwić 
państwom członkowskim dokonanie 
niezbędnych inwestycji, aby wspierać 
realizację priorytetów Unii w zakresie 
zrównoważonego rozwoju w perspektywie 
długoterminowej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Jeżeli nie zostaną podjęte 
odpowiednie działania, negatywne skutki 
gospodarcze COVID-19 mogą zagrozić 
osiągnięciu celów klimatycznych, 
energetycznych i środowiskowych w Unii. 
Instrument wsparcia wypłacalności 
powinien przyczynić się do stałych 
postępów w osiąganiu tych celów.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przeciwdziałać poważnym 
konsekwencjom gospodarczym pandemii 
COVID-19 w Unii, przedsiębiorstwom, 
które napotykają trudności z powodu 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią i nie mogą uzyskać 
wystarczającego wsparcia w postaci 
finansowania rynkowego lub działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie, należy zapewnić 
mechanizm wsparcia wypłacalności 
w trybie pilnym w ramach instrumentu 
wsparcia wypłacalności, który powinien 
zostać dodany jako trzeci obszar w ramach 
EFIS.

(3) Aby przeciwdziałać poważnym 
konsekwencjom gospodarczym i 
społecznym pandemii COVID-19 w Unii, 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
(MŚP), które napotykają trudności 
z powodu kryzysu gospodarczego 
wywołanego pandemią i nie mogą uzyskać 
wystarczającego wsparcia w postaci 
finansowania rynkowego lub działań 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie, należy zapewnić 
mechanizm wsparcia wypłacalności 
w trybie pilnym w ramach instrumentu 
wsparcia wypłacalności, który powinien 
zostać dodany jako trzeci obszar w ramach 
EFIS.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności, z których większość 
powinny stanowić MŚP, powinny mieć 
siedzibę i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Nie powinny 
one należeć do grupy mającej jednostki 
zależne nieprowadzące faktycznej 
działalności gospodarczej w państwie 
znajdującym się w unijnym wykazie 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
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już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

celów podatkowych6a i przez czas trwania 
wsparcia powinny utrzymywać znaczną 
część działalności w Unii. W stosownych 
przypadkach powinny również zawiesić 
wypłatę dywidend, premii dla kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla oraz 
skup udziałów własnych na okres dwóch 
lat od momentu skorzystania z systemu 
wsparcia. Powinny one prowadzić 
działania wspierające realizację celów 
objętych niniejszym rozporządzeniem. 
Powinny one mieć rentowny model 
działalności i nie powinny się znajdować 
w trudnej sytuacji w świetle przepisów 
dotyczących pomocy państwa7 już na 
koniec 2019 r. ani nie powinny 
uczestniczyć w praniu pieniędzy, 
finansowaniu terroryzmu, unikaniu 
opodatkowania, oszustwach podatkowych 
lub uchylaniu się od opodatkowania, ani 
być zaangażowane w takie działania. 
Wsparcie powinno być ukierunkowane na 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa 
działające w państwach członkowskich 
i sektorach, które są najbardziej dotknięte 
kryzysem związanym z COVID-19 oraz 
gwałtownie rosnącymi stopami bezrobocia 
lub w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona.

_________________ _________________
6a Konkluzje Rady w sprawie zmienionego 
unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych (Dz.U. 
C 64 z 27.2.2020, s. 8).

7 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 
z 26.6.2014, s. 1).

7 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 
z 26.6.2014, s. 1). 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sposoby realizacji wsparcia 
powinny być elastyczne ze względu na 
potrzebę różnych rozwiązań 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Powinny one obejmować 
między innymi dokonywane przez EBI lub 
EFI operacje finansowania lub gwarancji 
lub inwestycje w istniejące niezależnie 
zarządzane fundusze lub w spółki celowe, 
które z kolei inwestują w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Ponadto wsparcie 
mogłoby być przekazywane za 
pośrednictwem nowo utworzonych 
niezależnie zarządzanych funduszy, w tym 
za pośrednictwem nowo utworzonych 
zespołów lub za pośrednictwem spółek 
celowych utworzonych specjalnie na 
szczeblu europejskim, regionalnym lub 
krajowym, aby korzystać z gwarancji UE 
w celu inwestowania w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Gwarancja UE mogłaby 
również zostać wykorzystana do objęcia 
gwarancją lub finansowania interwencji 
krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych dokonywanej, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, wspólnie 
z prywatnymi inwestorami wspierającymi 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa. Należy 
unikać nadmiernego zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

(8) Sposoby realizacji wsparcia 
powinny być elastyczne ze względu na 
potrzebę różnych rozwiązań 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Powinny one obejmować 
między innymi dokonywane przez EBI lub 
EFI operacje finansowania lub gwarancji 
lub inwestycje w istniejące niezależnie 
zarządzane fundusze lub w spółki celowe, 
które z kolei inwestują w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Ponadto wsparcie 
mogłoby być przekazywane za 
pośrednictwem nowo utworzonych 
niezależnie zarządzanych funduszy, w tym 
za pośrednictwem nowo utworzonych 
zespołów lub za pośrednictwem spółek 
celowych utworzonych specjalnie na 
szczeblu europejskim, regionalnym lub 
krajowym, aby korzystać z gwarancji UE 
w celu inwestowania w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Gwarancja UE mogłaby 
również zostać wykorzystana do objęcia 
gwarancją lub finansowania interwencji 
krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych dokonywanej, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, wspólnie 
z prywatnymi inwestorami wspierającymi 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa. Należy 
unikać nadmiernego zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym. W 
ciągu roku od uruchomienia instrumentu 
wsparcia wypłacalności Komisja powinna 
ocenić skuteczność i stosowność tego 
instrumentu pod względem osiągnięcia 
jego głównych celów, w tym jego wpływu 
na osiąganie celów klimatycznych Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii, 
takich jak Europejski Zielony Ład 
i strategia na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy. Należy również 
wspierać działania transgraniczne.

(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii, 
w szczególności jej celów klimatycznych 
na lata 2030 i 2050, Europejskiego filaru 
praw socjalnych i celów zrównoważonego 
rozwoju, jak również Europejskiego 
Zielonego Ładu, nowej strategii 
przemysłowej dla Europy, strategii MŚP 
na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy oraz strategii na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy. Należy również wspierać działania 
transgraniczne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wypłacalności przedsiębiorstw 
mających siedzibę w państwie 
członkowskim i prowadzących działalność 
w Unii.

c) wypłacalności przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP, 
mających siedzibę w państwie 
członkowskim i prowadzących działalność 
w Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) w art. 6 ust. 1 lit. a) dodaje się 
akapit w brzmieniu:
„ponadto wsparcia w obszarze wsparcia 
wypłacalności udziela się wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które:
– przyjmą plany zgodnie z wytycznymi 
podanymi w załączniku II pkt 6 lit. d);
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– przestrzegają minimalnych gwarancji 
określonych w art. 18 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852*;
– nie uczestniczyły w praniu pieniędzy, 
finansowaniu terroryzmu, unikaniu 
opodatkowania, oszustwach podatkowych 
lub uchylaniu się od opodatkowania ani 
nie jest przeciwko nim prowadzone 
dochodzenie ani śledztwo w sprawie 
takich działań; – przedsiębiorstwa 
o skonsolidowanych obrotach 
przekraczających 750 000 000 EUR 
sporządzają i nieodpłatnie udostępniają 
publicznie sprawozdanie zawierające 
informacje, o których mowa w art. 89 ust. 
1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/36/UE**;
– nie należą do grupy mającej jednostki 
zależne nieprowadzące faktycznej 
działalności gospodarczej w państwie 
znajdującym się w unijnym wykazie 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych***;
– nie wypłacają dywidend, rezerw ani 
premii ani nie skupują udziałów własnych 
przez okres co najmniej dwóch lat od 
momentu skorzystania ze środków z 
instrumentu wsparcia wypłacalności;
_________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).
** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE 
i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 
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2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, 
s. 338).
*** Konkluzje Rady w sprawie 
zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji 
niechętnych współpracy do celów 
podatkowych (Dz.U. C 64 z 27.2.2020, 
s. 8).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

(5b) w art. 6 ust. 1 lit. b) wprowadza się 
następujące zmiany:

b) są spójne ze strategiami 
politycznymi Unii, w tym z celem 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
generowania miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej;

„b) są spójne ze strategiami 
politycznymi Unii, zgodnie 
z porozumieniem paryskim i określonym 
w nim zobowiązaniem do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. i z celeminteligentnego i trwałego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, generowania miejsc pracy 
wysokiej jakości oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;”

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
 Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami Unii, w tym z Europejskim 
Zielonym Ładem9 i strategią na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy10, a także wspierać symetryczną 
i sprzyjającą integracji społecznej 
odbudowę po pandemii COVID-19 oraz co 

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami i zobowiązaniami Unii, 
w szczególności z celami klimatycznymi 
Unii określonymi w [rozporządzeniu (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
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najmniej jeden z następujących celów 
ogólnych:”;

rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)], 
Europejskim Zielonym Ładem9 i w 
szczególności unijną strategią na rzecz 
bioróżnorodności 20309a, z 
przestrzeganiem zasady „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852 i strategią 
na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy10, a także wspierać 
symetryczną i sprzyjającą integracji 
społecznej odbudowę po pandemii 
COVID-19 oraz co najmniej jeden 
z następujących celów ogólnych:”

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dąży do tego, aby co najmniej 40 % 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji wspierało 
projekty zawierające komponenty, które 
przyczyniają się do działań w dziedzinie 
klimatu, zgodnie z zobowiązaniami 
podjętymi podczas 21. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP21). Obliczając ten udział, nie 
uwzględnia się finansowania z EFIS dla 
MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji. EBI stosuje swoją 
uzgodnioną na szczeblu 
międzynarodowym metodę do wskazania 
tych komponentów projektów dotyczących 
działań w dziedzinie klimatu lub udziałów 
w kosztach;

a) dąży do tego, aby co najmniej 40 % 
finansowania z EFIS wspierało projekty 
zawierające komponenty, które 
przyczyniają się do działań w dziedzinie 
klimatu, zgodnie z celami klimatycznymi 
i środowiskowymi Unii, zobowiązaniami 
podjętymi podczas 21. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP21) oraz krajowymi planami 
w dziedzinie energii i klimatu. Obliczając 
ten udział, nie uwzględnia się finansowania 
z EFIS dla MŚP i małych przedsiębiorstw 
o średniej kapitalizacji. EBI stosuje 
kryteria przewidziane w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 do wskazania tych 
komponentów projektów dotyczących 
działań w dziedzinie klimatu lub udziałów 
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w kosztach;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia, by większość 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności była 
wykorzystywana do wspierania 
kwalifikujących się przedsiębiorstw 
w państwach członkowskich i sektorach, 
które najbardziej ucierpiały w kategoriach 
ekonomicznych w wyniku pandemii 
COVID-19;

b) zapewnia, by większość 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności była 
wykorzystywana do wspierania 
kwalifikujących się przedsiębiorstw 
w państwach członkowskich i sektorach, 
które najbardziej ucierpiały w kategoriach 
ekonomicznych w wyniku pandemii 
COVID-19, z uwzględnieniem najnowszej 
europejskiej prognozy gospodarczej;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia, by większość 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności była 
wykorzystywana do wspierania 
kwalifikujących się przedsiębiorstw 
w państwach członkowskich, w których 
dostępność państwowego wsparcia 
wypłacalności jest bardziej ograniczona.

c) zapewnia, by finansowanie z EFIS 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności 
było wykorzystywane do wspierania 
kwalifikujących się przedsiębiorstw 
w państwach członkowskich, które 
zatwierdziły krajowy cel osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a – akapit 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia, by inwestycje były 
zgodne z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód” i unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju ustanowioną 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 zarówno 
w odniesieniu do obszaru infrastruktury i 
innowacji, jak i do obszaru wsparcia 
wypłacalności;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza przedkłada, gdy jest to 
konieczne, szczegółowe wytyczne 
dotyczące lit. a)–c).”;

Rada kierownicza przedkłada, gdy jest to 
konieczne, szczegółowe wytyczne 
dotyczące lit. a)–c).”; Finansowanie 
i inwestycje niespójne z osiągnięciem 
celów klimatycznych Unii nie kwalifikują 
się do wsparcia na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 14 a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnia się kwotę maksymalnie 100 
000 000 EUR na pokrycie kosztów, usług 
doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 

Udostępnia się kwotę maksymalnie 100 
000 000 EUR na pokrycie kosztów, usług 
doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 
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w art. 14 ust. 2 lit. i), ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich 
o mniej rozwiniętych rynkach 
kapitałowych, jak również kosztów 
związanych z zarządzaniem tymi 
funduszami, spółkami celowymi, 
platformami inwestycyjnymi i innymi 
podmiotami. Pomoc techniczną 
udostępnia się również w celu wspierania 
ekologicznej i cyfrowej transformacji 
przedsiębiorstw finansowanych w ramach 
tego obszaru.

w art. 14 ust. 2 lit. i), ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich 
o mniej rozwiniętych rynkach 
kapitałowych, jak również kosztów 
związanych z zarządzaniem tymi 
funduszami, spółkami celowymi, 
platformami inwestycyjnymi i innymi 
podmiotami. Pomoc techniczna musi być 
również skoncentrowana na wspieraniu 
ekologicznej i cyfrowej transformacji 
przedsiębiorstw finansowanych w ramach 
tego obszaru.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności przedstawiane są odrębnie, 
stosownie do przypadku i zgodnie 
z umową w sprawie gwarancji.

Działania w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności przedstawiane są odrębnie, 
stosownie do przypadku i zgodnie 
z umową w sprawie gwarancji. 
Sprawozdawczość ta obejmuje 
w szczególności szczegółową ocenę 
wkładu przedsiębiorstw korzystających 
z systemu w transformację ekologiczną 
i cyfrową, w stosownych przypadkach na 
podstawie planów transformacji 
opracowanych przez przedsiębiorstwa 
objęte wsparciem.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – sekcja 2 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Gwarancji UE udziela się w celu 
bezpośredniego lub pośredniego wsparcia 
finansowania nowych działań. W zakresie 

b) Gwarancji UE udziela się w celu 
bezpośredniego lub pośredniego wsparcia 
finansowania nowych działań. W zakresie 
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infrastruktury należy wspierać inwestycje 
od podstaw (tworzenie zasobów). Wsparcie 
może także obejmować inwestycje na 
terenach poprzemysłowych (rozbudowa 
i modernizacja istniejących zasobów). 
W ramach obszaru wsparcia wypłacalności 
finansowanie ma na celu poprawę sytuacji 
przedsiębiorstw pod względem kapitału 
własnego oraz wypłacalności. Warunki 
finansowania nie powinny prowadzić do 
zakłóceń konkurencji między 
przedsiębiorstwami. Co do zasady 
gwarancji UE nie udziela się w celu 
wsparcia operacji refinansujących (takich 
jak zastąpienie istniejących umów 
pożyczki lub innych form finansowego 
wsparcia dla projektów, które zostały już 
częściowo lub w całości zrealizowane), 
z wyjątkiem działań w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności lub 
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach, kiedy można wykazać, że 
takie działanie umożliwi nową inwestycję 
w kwocie co najmniej równoważnej 
kwocie transakcji, która spełniałaby 
kryteria kwalifikowalności i cele ogólne 
określone, odpowiednio, w art. 6 i art. 9 
ust. 2.

infrastruktury należy priorytetowo 
traktować inwestycje od podstaw 
(tworzenie zasobów). Wsparcie może 
obejmować inwestycje na terenach 
poprzemysłowych (rozbudowa 
i modernizacja istniejących zasobów), o ile 
wiążą się z ekologizacją istniejących 
zasobów. W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności finansowanie ma na celu 
poprawę sytuacji przedsiębiorstw pod 
względem kapitału własnego oraz 
wypłacalności. Warunki finansowania nie 
powinny prowadzić do zakłóceń 
konkurencji między przedsiębiorstwami. 
Co do zasady gwarancji UE nie udziela się 
w celu wsparcia operacji refinansujących 
(takich jak zastąpienie istniejących umów 
pożyczki lub innych form finansowego 
wsparcia dla projektów, które zostały już 
częściowo lub w całości zrealizowane), 
z wyjątkiem działań w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności lub 
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
okolicznościach, kiedy można wykazać, że 
takie działanie umożliwi nową inwestycję 
w kwocie co najmniej równoważnej 
kwocie transakcji, która spełniałaby 
kryteria kwalifikowalności i cele ogólne 
określone, odpowiednio, w art. 6 i art. 9 
ust. 2.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – sekcja 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się następującą literę:
ba) Wszystkie inwestycje podlegają 
unijnej systematyce dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 i 
unijnym wskaźnikom referencyjnym 
dostosowanym do porozumienia 
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paryskiego i unijnym wskaźnikom 
referencyjnym transformacji klimatycznej. 
Wszystkie inwestycje stosują się do zasady 
„nie czyń poważnych szkód” i nie mogą 
osłabiać starań o sprawiedliwą 
transformację w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – sekcja 6 – litera d – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, zachęca się do 
przestrzegania w możliwie największym 
stopniu minimalnych solidnych 
zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej. Takie wytyczne 
powinny zawierać odpowiednie 
postanowienia dotyczące unikania 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
przy uwzględnieniu wielkości 
przedsiębiorstw oraz łagodniejszych 
wymogów dla MŚP. Przedsiębiorstwa 
o pewnym stopniu narażenia w kontekście 
ustalonego uprzednio wykazu rodzajów 
działalności szkodliwych dla środowiska, 
w szczególności przedsiębiorstwa 
z sektorów objętych unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), 
zachęca się do ustanowienia w przyszłości 
planów transformacji ekologicznej. 
Przedsiębiorstwa zachęca się również do 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
Przedsiębiorstwom udostępnia się pomoc 
techniczną, aby wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, muszą 
przestrzegać minimalnych solidnych 
zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej. Takie wytyczne 
powinny obejmować poszanowanie zasady 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/852, 
i zawierać odpowiednie postanowienia 
dotyczące unikania nadmiernych obciążeń 
administracyjnych, przy uwzględnieniu 
wielkości przedsiębiorstw oraz 
łagodniejszych wymogów dla MŚP. 
Przedsiębiorstwa o pewnym stopniu 
narażenia w kontekście ustalonego 
uprzednio wykazu rodzajów działalności 
szkodliwych dla środowiska, 
w szczególności przedsiębiorstwa 
z sektorów objętych unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), 
muszą opracować plany transformacji 
ekologicznej, wykazujące w ujęciu 
rocznym, jak otrzymane wsparcie 
publiczne zostanie wykorzystywane do 
dostosowania ich działalności do celów 
klimatycznych i środowiskowych Unii 
oraz do porozumienia paryskiego. 
Przedsiębiorstwa zachęca się do 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
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Przedsiębiorstwom udostępnia się pomoc 
techniczną, aby wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.
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