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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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Wybuch pandemii 
uwidocznił wzajemne powiązania 
w globalnych łańcuchach dostaw i ujawnił 
pewne słabości, takie jak nadmierne 
uzależnienie strategicznych gałęzi 
przemysłu od niezdywersyfikowanych 
zewnętrznych źródeł dostaw. Słabości te 
należy wyeliminować, aby poprawić 
sposób reagowania kryzysowego Unii, 
a także podnieść odporność całej 
gospodarki przy jednoczesnym utrzymaniu 
jej otwartości na konkurencję i wymianę 
handlową w zgodzie z unijnymi zasadami. 
Przewidywany jest znaczny spadek 
działalności inwestycyjnej. Nawet już 
w okresie przed pandemią – choć w Unii 
można było zaobserwować poprawę stóp 
inwestycji w gospodarkach narodowych – 
działalność ta była mniejsza niż można by 
oczekiwać przy ówczesnej sile ożywienia 
gospodarczego oraz niewystarczająca, aby 
zrekompensować lata niedoinwestowania 
po kryzysie z 2009 r. Co ważniejsze, 
obecne poziomy inwestycji oraz prognozy 
inwestycyjne nie uwzględniają potrzeb 
Unii w zakresie inwestycji strukturalnych 
służących ponownemu pobudzeniu 

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Wybuch pandemii 
uwidocznił wzajemne powiązania 
w globalnych łańcuchach dostaw i ujawnił 
pewne słabości, takie jak nadmierne 
uzależnienie strategicznych gałęzi 
przemysłu od niezdywersyfikowanych 
zewnętrznych źródeł dostaw. Słabości te 
należy wyeliminować, w szczególności w 
odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), aby poprawić 
sposób reagowania kryzysowego Unii, 
a także podnieść odporność całej 
gospodarki przy jednoczesnym utrzymaniu 
jej otwartości na konkurencję i wymianę 
handlową w zgodzie z unijnymi zasadami. 
Przewidywany jest znaczny spadek 
działalności inwestycyjnej. Nawet już 
w okresie przed pandemią – choć w Unii 
można było zaobserwować poprawę stóp 
inwestycji w gospodarkach narodowych – 
działalność ta była mniejsza niż można by 
oczekiwać przy ówczesnej sile ożywienia 
gospodarczego oraz niewystarczająca, aby 
zrekompensować lata niedoinwestowania 
po kryzysie z 2009 r. Co ważniejsze, 
obecne poziomy inwestycji oraz prognozy 
inwestycyjne nie uwzględniają potrzeb 
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i podtrzymaniu długofalowego wzrostu 
w obliczu zmian technologicznych 
i globalnej konkurencyjności, m.in. 
w obszarze innowacji, umiejętności, 
infrastruktury, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), ani także potrzeby 
podjęcia kluczowych wyzwań 
społecznych, takich jak zrównoważony 
rozwój czy starzenie się społeczeństwa. 
W związku z tym, aby osiągnąć cele 
polityki Unii i wspierać szybką, zdrową 
i inkluzywną odbudowę gospodarczą, 
konieczne jest wsparcie, które zaradzi 
niedoskonałościom rynku i nieoptymalnej 
sytuacji w zakresie inwestycji oraz 
zmniejszy lukę inwestycyjną 
w docelowych sektorach.

Unii w zakresie inwestycji strukturalnych 
służących ponownemu pobudzeniu 
i podtrzymaniu długofalowego 
zrównoważonego wzrostu w obliczu 
transformacji klimatycznej, degradacji 
środowiska, zmian technologicznych 
i globalnej konkurencyjności, m.in. 
w obszarze innowacji, umiejętności, 
infrastruktury, MŚP, ani także potrzeby 
podjęcia kluczowych wyzwań społecznych 
i środowiskowych, takich jak 
zrównoważony rozwój, skutki zmiany 
klimatu czy starzenie się społeczeństwa. 
W związku z tym, aby osiągnąć cele 
polityki Unii wskazane w Europejskim 
Zielonym Ładzie, w szczególności cel 
polegający na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., oraz 
przyspieszyć transformację cyfrową 
i wspierać szybką, sprawiedliwą, 
zrównoważoną, zdrową i inkluzywną 
odbudowę gospodarczą, konieczne jest 
wsparcie, które zaradzi niedoskonałościom 
rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie 
inwestycji oraz zmniejszy lukę 
inwestycyjną w docelowych sektorach.

Poprawka 2

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 
zatrudnienia i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, takie jak: „Strategia »Europa 
2020« na rzecz zatrudnienia 
i inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” z dnia 3 marca 2010 r., plan 
działania na rzecz tworzenia unii rynków 
kapitałowych z dnia 30 września 2015 r., 
„Nowy europejski program na rzecz 
kultury” z dnia 22 maja 2018 r., „Czysta 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 
ambitne strategie na rzecz dokończenia 
budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 
zatrudnienia i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, takie jak: „Strategia »Europa 
2020« na rzecz zatrudnienia 
i inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” z dnia 3 marca 2010 r., plan 
działania na rzecz tworzenia unii rynków 
kapitałowych z dnia 30 września 2015 r., 
„Nowy europejski program na rzecz 
kultury” z dnia 22 maja 2018 r., „Czysta 
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energia dla wszystkich Europejczyków” 
z dnia 30 listopada 2016 r., „Zamknięcie 
obiegu – plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym” z dnia 2 
grudnia 2015 r., „Europejska strategia na 
rzecz mobilności niskoemisyjnej” z dnia 20 
lipca 2016 r., „Europejski plan działań 
w sektorze obrony” z dnia 30 listopada 
2016 r., „Utworzenie Europejskiego 
Funduszu Obronnego” z dnia 7 czerwca 
2017 r., „Strategia kosmiczna dla Europy” 
z dnia 26 października 2016 r., 
międzyinstytucjonalna proklamacja 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
z dnia 13 grudnia 2017 r., „Europejski 
Zielony Ład” z dnia 11 grudnia 2019 r., 
„Plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy” z dnia 14 stycznia 
2020 r., „Silna Europa socjalna na rzecz 
sprawiedliwej transformacji” z dnia 14 
stycznia 2020 r., strategia „Kształtowanie 
cyfrowej przyszłości Europy”, strategia 
w zakresie danych oraz strategia 
w zakresie sztucznej inteligencji z dnia 19 
lutego 2020 r., „Nowa strategia 
przemysłowa dla Europy” z dnia 10 marca 
2020 r. oraz „Strategia MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy” z dnia 
10 marca 2020 r. Fundusz InvestEU 
powinien wykorzystywać i wzmacniać 
synergie pomiędzy tymi wzajemnie 
uzupełniającymi się strategiami poprzez 
wspieranie inwestycji i zapewnianie 
dostępu do finansowania.

energia dla wszystkich Europejczyków” 
z dnia 30 listopada 2016 r., „Zamknięcie 
obiegu – plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym” z dnia 2 
grudnia 2015 r., „Europejska strategia na 
rzecz mobilności niskoemisyjnej” z dnia 20 
lipca 2016 r., „Europejski plan działań 
w sektorze obrony” z dnia 30 listopada 
2016 r., „Utworzenie Europejskiego 
Funduszu Obronnego” z dnia 7 czerwca 
2017 r., „Strategia kosmiczna dla Europy” 
z dnia 26 października 2016 r., 
międzyinstytucjonalna proklamacja 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
z dnia 13 grudnia 2017 r., „Europejski 
Zielony Ład” z dnia 11 grudnia 2019 r., 
„Plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy” z dnia 14 stycznia 
2020 r., „Silna Europa socjalna na rzecz 
sprawiedliwej transformacji” z dnia 14 
stycznia 2020 r., strategia „Kształtowanie 
cyfrowej przyszłości Europy”, strategia 
w zakresie danych oraz strategia 
w zakresie sztucznej inteligencji z dnia 19 
lutego 2020 r., „Nowa strategia 
przemysłowa dla Europy” z dnia 10 marca 
2020 r., „Strategia MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy” z dnia 
10 marca 2020 r., „Nowy plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy” z dnia 11 marca 
2020 r., „Unijna strategia na rzecz 
bioróżnorodności 2030” z dnia 20 maja 
2020 r. oraz „Strategia »od pola do stołu« 
na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i 
przyjaznego dla środowiska systemu 
żywnościowego” z dnia 20 maja 2020 r. 
Fundusz InvestEU powinien 
wykorzystywać i wzmacniać synergie 
pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 
się strategiami poprzez wspieranie 
inwestycji i zapewnianie dostępu do 
finansowania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Fundusz InvestEU powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności oraz konwergencji 
i spójności społeczno-gospodarczej Unii, 
m.in. w obszarze innowacji, cyfryzacji, 
efektywnego wykorzystania zasobów 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji 
i sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych. 
W tym celu Fundusz InvestEU powinien 
wspierać projekty, które są technicznie 
wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 
tworząc ramy wykorzystywania 
instrumentów dłużnych, instrumentów 
opartych na podziale ryzyka 
i instrumentów kapitałowych opartych na 
gwarancji z budżetu Unii oraz, 
w stosownych przypadkach, na wkładach 
finansowych wnoszonych przez partnerów 
wykonawczych. Fundusz InvestEU 
powinien kierować się popytem, 
jednocześnie koncentrując się na 
przysporzeniu strategicznych, 
długotrwałych korzyści w kluczowych 
obszarach polityki Unii, które 
w przeciwnym razie nie zostałyby 
sfinansowane lub zostałyby sfinansowane 
w niedostatecznym stopniu – i w ten 
sposób przyczynić się do osiągnięcia celów 
polityki Unii. Wsparcie z Funduszu 
InvestEU powinno obejmować szerokie 
spektrum sektorów i regionów przy 
jednoczesnym unikaniu nadmiernej 
koncentracji sektorowej lub geograficznej 
i powinno ułatwić dostęp do finansowania 
projektom z udziałem podmiotów 
partnerskich w wielu regionach w całej 
UE.

(5) Fundusz InvestEU powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności, konwergencji 
społeczno-gospodarczej, spójności i 
długofalowego zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego Unii, m.in. w obszarze 
innowacji, cyfryzacji, efektywnego 
wykorzystania zasobów zgodnie z 
zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji i 
sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych. 
W tym celu Fundusz InvestEU powinien 
wspierać projekty, które są technicznie 
wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 
tworząc ramy wykorzystywania 
instrumentów dłużnych, instrumentów 
opartych na podziale ryzyka 
i instrumentów kapitałowych opartych na 
gwarancji z budżetu Unii oraz, 
w stosownych przypadkach, na wkładach 
finansowych wnoszonych przez partnerów 
wykonawczych. Fundusz InvestEU 
powinien kierować się popytem, 
jednocześnie koncentrując się na 
przysporzeniu strategicznych, 
długotrwałych korzyści w kluczowych 
obszarach polityki Unii, które 
w przeciwnym razie nie zostałyby 
sfinansowane lub zostałyby sfinansowane 
w niedostatecznym stopniu – i w ten 
sposób przyczynić się do osiągnięcia celów 
polityki Unii. Wsparcie z Funduszu 
InvestEU powinno obejmować szerokie 
spektrum sektorów i regionów przy 
jednoczesnym unikaniu nadmiernej 
koncentracji sektorowej lub geograficznej 
i powinno ułatwić dostęp do finansowania 
projektom z udziałem podmiotów 
partnerskich o wysokim potencjale wzrostu 
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i w kluczowych sektorach strategicznych 
we wszystkich regionach w całej UE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Program InvestEU powinien 
przyczyniać się do budowy 
zrównoważonego systemu finansowego 
w Unii, który wspierałby przekierowanie 
kapitału prywatnego na zrównoważone 
inwestycje, zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji z dnia 8 marca 
2018 r.: „Plan działania: finansowanie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego” 
oraz komunikacie Komisji z dnia 14 
stycznia 2020 r. w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy.

(9) Program InvestEU powinien 
przyczyniać się do budowy 
zrównoważonego systemu finansowego 
w Unii, który wspierałby przekierowanie 
kapitału prywatnego na zrównoważone 
inwestycje, zgodnie z celami określonymi 
w komunikacie Komisji z dnia 8 marca 
2018 r. „Plan działania: finansowanie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego” 
oraz komunikacie Komisji z dnia 14 
stycznia 2020 r. w sprawie planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej 
Europy. Operacje wspierane w ramach 
Programu InvestEU powinny zatem, 
stosownie do przypadku, być zgodne z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/8521a, w tym zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 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).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potwierdzenie tego, jak ważne (10) Na potwierdzenie tego, jak ważne 
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jest przeciwdziałanie zmianie klimatu 
zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju, Program 
InvestEU przyczyni się do uwzględniania 
kwestii klimatu w głównym nurcie polityki 
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.

jest przeciwdziałanie zmianie klimatu 
zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju, Program 
InvestEU przyczyni się do uwzględniania 
kwestii klimatu i środowiska w głównym 
nurcie polityki i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
Unii mają sięgnąć 30 %. W odniesieniu do 
działań wspieranych z Programu InvestEU 
oczekuje się, że co najmniej 40 % 
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.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niskie stopy inwestycji 
w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, osłabiły 
zdolność Unii do stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i konwergencji. Sytuacja 
ta powoduje również ryzyko utrwalenia 
zakłóceń równowagi i negatywnie wpływa 
na rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej. Znaczących rozmiarów 
inwestycje w unijną infrastrukturę, 
w szczególności w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych i efektywności 
energetycznej oraz do tworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, są niezbędne do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie 
zrównoważoności, w tym do wypełnienia 
zobowiązań Unii dotyczących celów 

(14) Niskie stopy inwestycji w 
infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, osłabiły 
zdolność Unii do stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności 
i konwergencji. Sytuacja ta powoduje 
również ryzyko utrwalenia zakłóceń 
równowagi i negatywnie wpływa na 
rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej. Znaczących rozmiarów 
inwestycje w unijną infrastrukturę, 
w szczególności w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych i efektywności 
energetycznej oraz do tworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, są niezbędne do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie 
zrównoważoności określonych w 
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zrównoważonego rozwoju, oraz do 
osiągnięcia celów w dziedzinie energii 
i klimatu na 2030 r. W związku z tym 
wsparcie z Funduszu InvestEU powinno 
być ukierunkowane na inwestycje 
w dziedzinie transportu, energii (w tym 
w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, infrastruktury związanej 
z działaniami na rzecz klimatu oraz 
infrastruktury morskiej i infrastruktury 
cyfrowej. Program InvestEU powinien 
priorytetowo traktować obszary, które są 
niedoinwestowane i które wymagają 
dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Europejskim Zielonym Ładzie, w tym do 
wypełnienia zobowiązań Unii dotyczących 
celów zrównoważonego rozwoju i 
porozumienia paryskiego, osiągnięcia 
celów w dziedzinie energii i klimatu 
na 2030 r. i realizacji zobowiązania Unii 
do stworzenia gospodarki neutralnej dla 
klimatu najpóźniej do 2050 r., a także 
osiągnięcia celów i założeń unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. 
W związku z tym wsparcie z Funduszu 
InvestEU powinno być ukierunkowane na 
inwestycje w dziedzinie transportu, energii 
(w tym w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, w tym ochrony i 
przywrócenia bioróżnorodności, 
rozwiązań opartych na zasobach przyrody 
i zielonej infrastruktury, infrastruktury 
związanej z łagodzeniem zmiany klimatu i 
przystosowaniem się do niej, zapobiegania 
powstawaniu odpadów i infrastruktury 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
infrastruktury morskiej i infrastruktury 
cyfrowej. Program InvestEU powinien 
priorytetowo traktować obszary, które są 
niedoinwestowane i które wymagają 
dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
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funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Chociaż przed kryzysem 
związanym z COVID-19 ogólny poziom 
inwestycji w Unii wzrastał, inwestycje 
w działalność obarczoną wyższym 
ryzykiem, taką jak badania naukowe 
i innowacje, były nadal niewystarczające 
i w związku z kryzysem 
najprawdopodobniej ucierpią w znaczący 
sposób. Wynikające z tego 
niedoinwestowanie badań naukowych 
i innowacji ma negatywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłową 
i gospodarczą Unii oraz jakość życia jej 
obywateli. Fundusz InvestEU powinien 
oferować odpowiednie produkty finansowe 
ukierunkowane na różne etapy cyklu 
innowacji i szerokie spektrum 
zainteresowanych stron, w szczególności 
umożliwiające udoskonalenie rozwiązań 
i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 
tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 
na rynkach światowych oraz promowały 
doskonałość Unii w dziedzinie 
zrównoważonych technologii na szczeblu 
globalnym w synergii z programem 
„Horyzont Europa”, w tym z działaniami 
Europejskiej Rady ds. Innowacji. Aby 
udzielić takiego ukierunkowanego 
wsparcia, należy w znacznym stopniu 
oprzeć się na doświadczeniu zdobytym 
w związku z instrumentami finansowymi 
takimi jak InnovFin – Fundusze unijne dla 
innowatorów, wdrażanymi w ramach 

(18) Chociaż przed kryzysem 
związanym z COVID-19 ogólny poziom 
inwestycji w Unii wzrastał, inwestycje 
w działalność obarczoną wyższym 
ryzykiem, taką jak badania naukowe 
i innowacje, były nadal niewystarczające 
i w związku z kryzysem 
najprawdopodobniej ucierpią w znaczący 
sposób. Wynikające z tego 
niedoinwestowanie badań naukowych 
i innowacji ma negatywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłową 
i gospodarczą Unii oraz jakość życia jej 
obywateli. Fundusz InvestEU powinien 
oferować odpowiednie produkty finansowe 
ukierunkowane na różne etapy cyklu 
innowacji i szerokie spektrum 
zainteresowanych stron, w szczególności 
umożliwiające udoskonalenie rozwiązań 
i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 
tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 
na rynkach światowych oraz promowały 
doskonałość Unii w dziedzinie 
zrównoważonych, niskoemisyjnych 
technologii opartych na obiegu 
zamkniętym na szczeblu globalnym 
w synergii z programem „Horyzont 
Europa”, w tym z działaniami Europejskiej 
Rady ds. Innowacji. Aby udzielić takiego 
ukierunkowanego wsparcia, należy 
w znacznym stopniu oprzeć się na 
doświadczeniu zdobytym w związku 
z instrumentami finansowymi takimi jak 
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programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania.

InnovFin – Fundusze unijne dla 
innowatorów, wdrażanymi w ramach 
programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
ważnym obszarem, a zarazem sektorem, 
w którym na skutek pandemii COVID-19 
odnotowano szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej. Program 
InvestEU powinien przyczynić się do 
wzmocnienia długofalowej 
konkurencyjności tego sektora, wspierając 
działania promujące zrównoważoną, 
innowacyjną i cyfrową turystykę.

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
ważnym obszarem, w którym zatrudnione 
są ponad 22 miliony osób. W sektorze 
turystyki odnotowano szczególnie dotkliwy 
spadek aktywności gospodarczej na skutek 
pandemii COVID-19. Program InvestEU 
powinien przyczynić się do wzmocnienia 
długofalowej konkurencyjności i 
zrównoważoności turystyki, wspierając 
działania promujące zrównoważoną, 
innowacyjną i cyfrową odbudowę w 
sektorze turystyki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W dobie obecnego kryzysu 
spowodowanego pandemią COVID-19 
przydział zasobów na rynku nie jest 
w pełni wydajny, a postrzegane ryzyko 
negatywnie wpływa na przepływy 
inwestycji prywatnych. W takich 
okolicznościach szczególnie cenny jest 
kluczowy element Funduszu InvestEU, 
jakim jest ograniczanie ryzyka rentownych 
projektów w celu przyciągania prywatnego 
finansowania – należy go zatem wzmocnić, 
między innymi po to, aby zapobiec ryzyku 
asymetrii przy odbudowie. Program 
InvestEU powinien być w stanie zapewnić 

(24) W dobie obecnego kryzysu 
spowodowanego pandemią COVID-19 
przydział zasobów na rynku nie jest 
w pełni wydajny, a postrzegane ryzyko 
negatywnie wpływa na przepływy 
inwestycji prywatnych. W takich 
okolicznościach szczególnie cenny jest 
kluczowy element Funduszu InvestEU, 
jakim jest ograniczanie ryzyka rentownych 
projektów w celu przyciągania prywatnego 
finansowania – należy go zatem wzmocnić, 
między innymi po to, aby zapobiec ryzyku 
asymetrii przy odbudowie. Program 
InvestEU powinien być w stanie zapewnić 
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przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie na 
etapie odbudowy, a jednocześnie będzie 
ukierunkowany przede wszystkim na 
inwestycje w średnio- i długoterminowe 
priorytety polityki Unii, takie jak: 
Europejski Zielony Ład, plan inwestycyjny 
na rzecz zrównoważonej Europy, strategia 
Komisji na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy oraz „Silna Europa 
socjalna na rzecz sprawiedliwej 
transformacji”. Powinien on znacznie 
zwiększyć zdolność podejmowania ryzyka 
przez Grupę Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) oraz krajowe banki 
prorozwojowe lub krajowe instytucje 
prorozwojowe (NPBI) oraz innych 
partnerów wykonawczych w celu wsparcia 
odbudowy gospodarczej.

przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
niezbędne wsparcie na etapie odbudowy, 
a jednocześnie będzie ukierunkowany 
przede wszystkim na inwestycje w średnio- 
i długoterminowe priorytety polityki Unii, 
takie jak: Europejski Zielony Ład, plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy, strategia na rzecz kształtowania 
cyfrowej przyszłości Europy oraz „Silna 
Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej 
transformacji”. Działania te powinny 
wspierać tworzenie trwałych miejsc pracy 
w Unii, a także przyczyniać się do 
transformacji w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki europejskiej oraz jej 
transformacji cyfrowej. Powinien on 
znacznie zwiększyć zdolność 
podejmowania ryzyka przez Grupę 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) oraz krajowe banki prorozwojowe 
lub krajowe instytucje prorozwojowe 
(NPBI) oraz innych partnerów 
wykonawczych w celu wsparcia odbudowy 
gospodarczej.

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i prowadzących 
działających w Unii, których działalność 
ma strategiczne znaczenie dla Unii, 
w szczególności z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
zwiększenia odporności w obszarach 
takich jak: (i) udzielanie krytycznie 
niezbędnej opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych 
i środków medycznych, wzmacnianie 

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i działających w Unii, 
których działalność ma strategiczne 
znaczenie dla Unii, w szczególności 
z punktu widzenia unijnych celów 
klimatycznych i środowiskowych, 
zwłaszcza zaktualizowanych celów na 
2030 r. i celu polegającego na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., transformacji cyfrowej oraz 
zwiększenia odporności w obszarach 
takich jak: (i) udzielanie krytycznie 
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zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak 
i wirtualna; (iii) dostarczanie towarów 
i świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, (iv) kluczowe 
technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, ekologiczne i cyfrowe 
oraz przełomowe innowacje, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
przyszłości przemysłu Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, technologie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w UE; (vi) 
dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009. Ostateczni odbiorcy powinni 
posiadać siedzibę statutową w państwie 
członkowskim i prowadzić działalność 
w Unii w tym sensie, że znacząca część ich 
działalności pod względem zatrudnionego 

niezbędnej opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i środków 
medycznych, wzmacnianie zdolności 
reagowania w sytuacjach kryzysu 
zdrowotnego oraz systemu ochrony 
ludności; (ii) zrównoważona infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak 
i wirtualna; (iii) dostarczanie towarów 
i świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, (iv) kluczowe 
technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, zrównoważone, oparte na 
obiegu zamkniętym, niskoemisyjne 
i cyfrowe oraz przełomowe innowacje 
przynoszące szerokie korzyści społeczne, 
inwestowanie w które ma strategiczne 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
klimatycznych i środowiskowych Unii oraz 
dla zrównoważonej transformacji jej bazy 
przemysłowej, w tym: sztuczna 
inteligencja, technologia blockchain, 
oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie cyfrowe do 
śledzenia, ustalania pochodzenia i 
mapowania zasobów, innowacje 
wspierające, umożliwiające i 
przyspieszające transformację ekologiczną 
w kierunku neutralnej dla klimatu, 
zrównoważonej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone i 
niskoemisyjne technologie transportowe, 
czysty wodór wytwarzany z 
wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
technologie ujemnych emisji, w tym 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, zapobieganie powstawaniu 
odpadów, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, łącznie ze stałymi 
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personelu, produkcji, badań i rozwoju lub 
innych rodzajów działalności gospodarczej 
ma miejsce w Unii. Możliwość korzystania 
ze wsparcia powinny mieć projekty, które 
przyczyniają się do dywersyfikacji 
strategicznych łańcuchów dostaw na 
jednolitym rynku, ponieważ obejmują 
operacje prowadzone w wielu 
lokalizacjach w całej UE.

innowacjami ukierunkowanymi na 
zastępowanie substancji niebezpiecznych i 
wysokowartościowy recykling 
komponentów i materiałów po 
zakończeniu ich użytkowania, 
zrównoważona biogospodarka, a także 
budynki, w tym inwestycje w technologie 
oszczędności energii, biomedycyna, 
nanotechnologie, biotechnologie, produkty 
farmaceutyczne i materiały zaawansowane, 
odnawialne i stosowane w obiegu 
zamkniętym; (v) instalacje produkcyjne do 
masowej produkcji komponentów 
i urządzeń technologii informacyjno-
komunikacyjnych w UE; (vi) dostarczanie 
i gromadzenie zasobów krytycznych dla 
podmiotów publicznych, przedsiębiorstw 
lub konsumentów w Unii; (vii) technologie 
i nakłady o znaczeniu krytycznym dla 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich (takich jak sektor obrony 
i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009. Ostateczni odbiorcy powinni 
posiadać siedzibę statutową w państwie 
członkowskim i prowadzić działalność 
w Unii w tym sensie, że znacząca część ich 
działalności pod względem zatrudnionego 
personelu, produkcji, badań i rozwoju lub 
innych rodzajów działalności gospodarczej 
ma miejsce w Unii. Możliwość korzystania 
ze wsparcia powinny mieć projekty, które 
przyczyniają się do dywersyfikacji 
strategicznych łańcuchów dostaw na 
jednolitym rynku, ponieważ obejmują 
operacje prowadzone w wielu 
lokalizacjach w całej UE. Działania 
powinny wnosić do Unii wartość dodaną i 
nie powinny się kwalifikować do 
otrzymania wsparcia na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli nie 
prowadzą do osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego oraz 
klimatycznych i środowiskowych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
w szczególności celu polegającego na 
osiągnięciu neutralności klimatycznej 
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najpóźniej do 2050 r., oraz celów 
określonych w rozporządzeniu (UE) .../... 
(Europejskie prawo o klimacie) lub nie 
respektują zasady „nie czyń poważnych 
szkód” ustanowionej w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Finansowanie z Funduszu 
InvestEU przewidziane w segmencie 
europejskich inwestycji strategicznych 
powinno wspierać infrastrukturę z myślą 
o wzmocnieniu odporności systemów 
opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia i 
przygotowaniu ich na przyszłe pandemie, 
co powinno obejmować przeprowadzenie 
testów warunków skrajnych w krajowych 
i regionalnych systemach opieki 
zdrowotnej, a także z myślą o poprawie 
ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa, 
czego efektem będzie zdrowsza populacja, 
mniej podatna na zagrożenia dla zdrowia, 
oraz o pobudzeniu procesu tworzenia 
europejskiej unii zdrowia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) W konkluzjach z dnia 12 grudnia 
2019 r. Rada Europejska przyjęła cel 
polegający na osiągnięciu neutralności 
klimatycznej w Unii do 2050 r., zgodnie 
z celami porozumienia paryskiego, 
i potwierdziła, że niezbędne jest 
ustanowienie ram umożliwiających 
realizację tego celu, oraz że transformacja 
będzie wymagała znacznych nakładów 
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publicznych i prywatnych. Finansowanie 
z Funduszu InvestEU przewidziane 
w segmencie europejskich inwestycji 
strategicznych powinno wspierać 
zrównoważoną infrastrukturę krytyczną 
w sektorach, które przedłożyły Komisji 
plan działania określający, w jaki sposób 
i w jakim terminie dany sektor może 
zredukować swoje emisje do poziomu 
bliskiego zeru, oraz wskazujący 
przeszkody i możliwości, a także 
rozwiązania technologiczne, które 
należałoby opracować, i inwestycje, które 
byłyby potrzebne w tym sektorze.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Widoczność finansowania 
unijnego z Funduszu InvestEU, a w 
szczególności segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych i jego 
określonych priorytetów strategicznych, 
należy zapewnić w drodze skutecznej 
komunikacji uwypuklającej działania 
finansowane przez Unię i ich wyniki, aby 
odpowiednio propagować unijną wartość 
dodaną Programu InvestEU jako 
elementu odbudowy.

Poprawka14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Program InvestEU powinien 
również zapewniać wsparcie na operacje 
finansowania celem generowania 
inwestycji z korzyścią dla regionów 
objętych sprawiedliwą transformacją.

(30) Program InvestEU powinien 
również zapewniać wsparcie na operacje 
finansowania celem generowania 
inwestycji z korzyścią dla regionów 
objętych sprawiedliwą transformacją, 
zgodnie z celami określonymi w ich 
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terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji przewidzianych w 
rozporządzeniu (UE) .../... (rozporządzenie 
w sprawie FST).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Aby móc przekierować wsparcie 
dla europejskiej gospodarki za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI), Komisja powinna 
mieć możliwość udziału w co najmniej 
jednym ewentualnym podwyższeniu 
kapitału EFI, aby umożliwić mu dalsze 
wspieranie europejskiej gospodarki i jej 
odbudowy. Unia powinna mieć możliwość 
utrzymania swojego ogólnego udziału 
w kapitale EFI, z należytym 
uwzględnieniem skutków finansowych. 
W wieloletnich ramach finansowych na 
lata 2021–2027 należy w tym celu 
przewidzieć odpowiednio dużą pulę 
środków finansowych.

(34) Aby móc przekierować wsparcie 
dla europejskiej gospodarki za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI), Komisja powinna 
mieć możliwość udziału w co najmniej 
jednym ewentualnym podwyższeniu 
kapitału EFI, aby umożliwić mu dalsze 
wspieranie europejskiej gospodarki i jej 
ekologicznej odbudowy. Unia powinna 
mieć możliwość utrzymania swojego 
ogólnego udziału w kapitale EFI, 
z należytym uwzględnieniem skutków 
finansowych. W wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 należy 
w tym celu przewidzieć odpowiednio dużą 
pulę środków finansowych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) W kontekście Funduszu InvestEU 
należy zapewniać wsparcie w zakresie 
tworzenia projektów i budowania 
potencjału w celu rozwijania zdolności 
organizacyjnych i działań na rzecz rozwoju 
rynku niezbędnych do inicjowania 
wysokiej jakości projektów. Takie 
wsparcie powinno być skierowane również 
do pośredników finansowych, którzy mają 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
małym przedsiębiorstwom dostępu do 

(59) W kontekście Funduszu InvestEU 
należy zapewniać wsparcie w zakresie 
tworzenia projektów i budowania 
potencjału w celu rozwijania zdolności 
organizacyjnych i działań na rzecz rozwoju 
rynku niezbędnych do inicjowania 
wysokiej jakości projektów. Takie 
wsparcie powinno być skierowane również 
do pośredników finansowych, którzy mają 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
małym przedsiębiorstwom dostępu do 
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finansowania i pełnej realizacji ich 
potencjału. Ponadto celem wsparcia 
doradczego jest stworzenie warunków 
umożliwiających wzrost potencjalnej 
liczby kwalifikujących się odbiorców 
w nowo powstających segmentach rynku, 
w szczególności w sytuacjach, w których 
niewielka skala pojedynczych projektów 
wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów 
transakcyjnych na poziomie projektu, jak 
to się dzieje na przykład w przypadku 
ekosystemu finansowania społecznego, 
w tym w przypadku organizacji 
dobroczynnych oraz sektora kultury 
i sektora kreatywnego. Wspieranie 
budowania zdolności powinno mieć 
charakter uzupełniający i dodatkowy 
w stosunku do działań podejmowanych 
w ramach innych unijnych programów 
obejmujących konkretne obszary polityki. 
Należy także starać się wspierać 
budowanie zdolności potencjalnych 
promotorów projektów, zwłaszcza 
lokalnych organizacji i organów.

finansowania i pełnej realizacji ich 
potencjału, i powinno obejmować pomoc 
techniczną. Szczególny nacisk należy 
położyć na zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza dla MŚP. 
Ponadto celem wsparcia doradczego jest 
stworzenie warunków umożliwiających 
wzrost potencjalnej liczby kwalifikujących 
się odbiorców w nowo powstających 
segmentach rynku, w szczególności 
w sytuacjach, w których niewielka skala 
pojedynczych projektów wiąże się ze 
znacznym wzrostem kosztów 
transakcyjnych na poziomie projektu, jak 
to się dzieje na przykład w przypadku 
ekosystemu finansowania społecznego, 
w tym w przypadku organizacji 
dobroczynnych oraz sektora kultury 
i sektora kreatywnego. Wspieranie 
budowania zdolności powinno mieć 
charakter uzupełniający i dodatkowy 
w stosunku do działań podejmowanych 
w ramach innych unijnych programów 
obejmujących konkretne obszary polityki. 
Należy także starać się wspierać 
budowanie zdolności potencjalnych 
promotorów projektów, zwłaszcza 
lokalnych organizacji i organów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Zgodnie z rozporządzeniem 
[Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy] oraz w granicach środków 
przydzielonych na jego podstawie, należy 
wprowadzić środki na rzecz odbudowy 
i odporności w ramach Programu InvestEU 
w celu zaradzenia bezprecedensowym 
skutkom kryzysu związanego z COVID-
19. Takie dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [Instrument Unii 

(61) Zgodnie z rozporządzeniem 
[Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy] oraz w granicach środków 
przydzielonych na jego podstawie, należy 
wprowadzić środki na rzecz odbudowy i 
odporności w ramach Programu InvestEU 
w celu zaradzenia bezprecedensowym 
skutkom kryzysu związanego z COVID-19 
oraz, zgodnie z celami segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych, 
wspierania długofalowego 
zrównoważonego wzrostu, trwałych miejsc 
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Europejskiej na rzecz Odbudowy]. pracy i konkurencyjności. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [Instrument Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy].

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
Covid-19, utrzymania i wzmocnienia jej 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
kontynuacji i rozbudowy działań 
o strategicznym znaczeniu dla Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
technologii transformacyjnych, 
przełomowych innowacji i środków 
produkcji dla przedsiębiorstw 
i konsumentów.

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19 i jej transformacji w kierunku 
neutralnej dla klimatu, zrównoważonej 
środowiskowo, energo- i zasobooszczędnej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
utrzymania i wzmocnienia jej 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
kontynuacji i rozbudowy działań 
o strategicznym znaczeniu dla Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
technologii transformacyjnych, 
przełomowych innowacji i środków 
produkcji dla przedsiębiorstw 
i konsumentów, wspierania 
zrównoważonej transformacji zgodnie 
z unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju ustanowioną 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 oraz 
opartej na celach określonych w czasie 
i mających podstawy naukowe z myślą o 
osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w 
Unii.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie operacji z zakresu e) wspieranie operacji z zakresu 
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finansowania i inwestycji w sektorach, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e), 
w celu utrzymania i wzmocnienia 
strategicznej niezależności Unii i jej 
gospodarki.

finansowania i inwestycji w sektorach, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e), 
w celu utrzymania i wzmocnienia 
strategicznej niezależności 
i zrównoważoności Unii i jej gospodarki.

Poprawka20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) segment polityki europejskich 
inwestycji strategicznych, który obejmuje 
inwestycje strategiczne wspierające 
ostatecznych odbiorców mających siedzibę 
w jednym z państw członkowskich 
i prowadzących działalność w Unii, 
których działalność ma strategiczne 
znaczenie dla Unii, w szczególności 
z punktu widzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia 
odporności, w jednym z następujących 
obszarów:

e) segment polityki europejskich 
inwestycji strategicznych, który obejmuje 
inwestycje strategiczne wspierające 
ostatecznych odbiorców mających siedzibę 
w co najmniej jednym z państw 
członkowskich i prowadzących działalność 
w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, 
w szczególności z punktu widzenia 
osiągnięcia unijnych celów klimatycznych 
i środowiskowych , zwłaszcza celów 
określonych w rozporządzeniu (UE) .../... 
(Europejskie prawo o klimacie), 
transformacji cyfrowej oraz zwiększenia 
odporności europejskiego społeczeństwa i 
gospodarki, zgodnie z unijną systematyką 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852 i zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”, w jednym z następujących 
obszarów:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) udzielanie krytycznie niezbędnej 
opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie zapasów produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych 
i środków medycznych, zwiększanie 

(i) udzielanie krytycznie niezbędnej 
opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie zapasów produktów 
leczniczych, w tym szczepionek, ich 
półproduktów, aktywnych składników 
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zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz wzmacnianie 
systemu ochrony ludności;

farmaceutycznych i surowców, wyrobów 
medycznych, sprzętu szpitalnego i 
medycznego, takiego jak respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne, 
środków ochrony osobistej, środków 
odkażających i ich produktów pośrednich 
oraz surowców niezbędnych do ich 
produkcji, zwiększanie odporności 
systemów opieki zdrowotnej i ochrony 
zdrowia i przygotowanie ich zdolności 
reagowania w sytuacjach kryzysu w 
przyszłości, w tym przeprowadzenie testów 
warunków skrajnych w krajowych 
i regionalnych systemach opieki 
zdrowotnej, oraz wzmacnianie systemu 
ochrony ludności, w oparciu o zasadę 
dostępności i przystępności cenowej 
produktów niezbędnych w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia;

Poprawka22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury określone jako krytyczne 
w obszarach energii, transportu, 
środowiska, zdrowia, bezpiecznej 
komunikacji cyfrowej, 5G, internetu 
rzeczy, platform usług online, 
bezpiecznego przetwarzania w chmurze, 
przetwarzania lub przechowywania 
danych, płatności i infrastruktury 
finansowej, aeronautyki, obronności, 
komunikacji, mediów, kształcenia 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

(ii) zrównoważona infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak 
i wirtualna, w tym zielona infrastruktura i 
elementy określone jako krytyczne 
w obszarach energii, zwłaszcza energii ze 
źródeł odnawialnych, transportu, wody, 
usług ekosystemowych i ich łączności, 
zdrowia, bezpieczeństwa żywności, 
bezpiecznej komunikacji cyfrowej i sieci, 
w tym 5G, internetu rzeczy, platform usług 
online, bezpiecznego przetwarzania 
w chmurze, przetwarzania lub 
przechowywania danych, płatności 
i infrastruktury finansowej, aeronautyki, 
bezpieczeństwa i obronności, komunikacji, 
mediów, kształcenia i szkolenia, 
infrastruktury wyborczej i obiektów 
o szczególnym znaczeniu, a także tereny 
i nieruchomości nieodzowne do 
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korzystania z tej infrastruktury krytycznej;

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) kluczowe technologie 
wspomagające, transformacyjne, 
ekologiczne i cyfrowe oraz przełomowe 
innowacje, inwestowanie w które ma 
strategiczne znaczenie dla przyszłości 
przemysłu Unii, w tym:

(iv) kluczowe technologie 
wspomagające, transformacyjne, 
zrównoważone, oparte na obiegu 
zamkniętym, niskoemisyjne i cyfrowe oraz 
przełomowe innowacje przynoszące 
szerokie korzyści społeczne, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
osiągnięcia celów klimatycznych i 
środowiskowych Unii oraz dla 
zrównoważonej transformacji jej bazy 
przemysłowej, w tym:

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sztuczna inteligencja, łańcuch 
bloków, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa;

a) sztuczna inteligencja, łańcuch 
bloków, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie cyfrowe do 
śledzenia, ustalania pochodzenia i 
mapowania zasobów,

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) innowacje wspierające, 
umożliwiające i przyspieszające 
zrównoważoną transformację w kierunku 
neutralnej dla klimatu, zrównoważonej 
gospodarki o obiegu zamkniętym,

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) technologie energii odnawialnej, 
technologie magazynowania energii, w tym 
baterie, zrównoważone technologie 
transportowe, czyste technologie 
wodorowe i ogniwa paliwowe, technologie 
z zakresu dekarbonizacji dla przemysłu, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, technologie z zakresu gospodarki 
o obiegu zamkniętym;

b) technologie energii odnawialnej, 
technologie magazynowania energii, w tym 
baterie, zrównoważone i niskoemisyjne 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie z zakresu dekarbonizacji dla 
przemysłu, bezpieczne dla środowiska 
technologie ujemnych emisji, w tym 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, zapobieganie powstawaniu 
odpadów, technologie z zakresu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, łącznie 
ze stałymi innowacjami ukierunkowanymi 
na zastępowanie substancji 
niebezpiecznych i wysokowartościowy 
recykling komponentów i materiałów po 
zakończeniu ich użytkowania, 
zrównoważona biogospodarka, a także 
budynki, w tym inwestycje w oszczędność 
energii;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) biomedycyna, nanotechnologie, 
produkty farmaceutyczne i materiały 

c) biomedycyna, nanotechnologie, 
biotechnologie, produkty farmaceutyczne 
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zaawansowane; i materiały zaawansowane, odnawialne i 
stosowane w obiegu zamkniętym;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) instalacje produkcyjne do masowej 
produkcji komponentów i urządzeń 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w UE;

(v) instalacje produkcyjne do masowej 
produkcji komponentów i urządzeń 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w UE, z 
uwzględnieniem efektywnego 
gospodarowania zasobami, zapobiegania 
powstawaniu odpadów i obiegu 
zamkniętego w łańcuchach wartości;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) dostarczanie i gromadzenie 
zapasów zasobów krytycznych na potrzeby 
podmiotów publicznych, przedsiębiorstw 
lub konsumentów w UE, w tym: energii, 
surowców lub zapewnianie bezpieczeństwa 
żywnościowego z uwzględnieniem 
efektywnego gospodarowania zasobami 
i obiegu zamkniętego w strategicznych 
łańcuchach wartości;

(vi) dostarczanie i gromadzenie 
zapasów zasobów krytycznych na potrzeby 
podmiotów publicznych, przedsiębiorstw 
lub konsumentów w UE, w tym: energii, 
surowców lub zapewnianie bezpieczeństwa 
żywnościowego, chyba że zostało to już 
ujęte w wymogach prawnych, 
z uwzględnieniem efektywnego 
gospodarowania zasobami, zapobiegania 
powstawaniu odpadów i obiegu 
zamkniętego w strategicznych łańcuchach 
wartości;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo co najmniej 60 % inwestycji 
w ramach segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo co najmniej 60 % inwestycji 
w ramach segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska. 
Partnerzy wykonawczy zapewniają, aby 
docelowo co najmniej 65 % inwestycji 
w ramach segmentu polityki europejskich 
inwestycji strategicznych przyczyniało się 
do realizacji unijnych celów dotyczących 
klimatu, środowiska, w tym różnorodności 
biologicznej, zdrowia i ochrony ludności.
Jako wkład w osiągnięcie tych docelowych 
poziomów wydatków uwzględnia się 
wyłącznie projekty spełniające 
odpowiednie techniczne kryteria 
kwalifikacji opracowane na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2020/852.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.1 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do zapewnienia 
infrastruktury krytycznej, w stosownych 
przypadkach w podziale na infrastrukturę 
fizyczną i związane z nią towary i usługi

8.1 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do zapewnienia 
infrastruktury krytycznej, w stosownych 
przypadkach w podziale na infrastrukturę 
fizyczną, w tym zieloną infrastrukturę 
oraz pasy zieleni, i związane z nią towary i 
usługi

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8.2a Dodatkowa zdolność 
infrastruktury krytycznej w zakresie 
przyczyniania się do ograniczenia lub 
eliminacji emisji gazów cieplarnianych w 
tonach ekwiwalentu CO2 oraz jej zdolność 
do realizacji celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie klimatu i 
energii
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