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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisjom przedmiotowo właściwym, następujące poprawki:

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 

(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 
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Unii w zakresie inwestycji strukturalnych 
służących ponownemu pobudzeniu 
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 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, bez 
naruszania celów w zakresie równości. 
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.

 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zgodnie z art. 8 TFUE, który 
zobowiązuje do wyeliminowania 
nierówności i promowania zasady 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn we 
wszystkich działaniach, program 
InvestEU powinien przyczyniać się do 
realizacji polityki Unii w zakresie 
równouprawnienia płci oraz promowania 
i wzmacniania pozycji kobiet. W 
szczególności biorąc pod uwagę 
intensywność wstrząsu gospodarczego po 
pandemii COVID-19, który zgodnie z 
prognozami ma mieć nieproporcjonalny 
wpływ na kobiety, w tym z powodu utraty 
miejsc pracy i obciążeń związanych z 
nieodpłatną opieką, program InvestEU 
powinien stosować zasady uwzględniania 
aspektu płci i sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zgodnie ze 
strategią na rzecz równouprawnienia płci 
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na lata 2020–2025 z dnia 5 marca 2020 r. 
Wydatki te należy odpowiednio 
monitorować, zgodnie z zasadami 
uwzględniania aspektu płci, za pomocą 
wskaźników i gromadzenia danych 
segregowanych według kryterium płci w 
celu dokładnej oceny wpływu programu 
na problematykę płci w ramach 
monitorowania, sprawozdawczości i 
oceny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby wspierać zrównoważony 
i sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost, inwestycje i zatrudnienie, 
a zarazem przyczynić się do poprawy 
dobrostanu, bardziej sprawiedliwego 
rozkładu dochodów i większej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w Unii, Fundusz InvestEU powinien 
wspierać inwestycje w aktywa materialne 
i wartości niematerialne, w tym 
w dziedzictwo kulturowe. Projekty 
finansowane z Funduszu InvestEU 
powinny spełniać unijne normy 
środowiskowe i społeczne, w tym normy 
dotyczące praw pracowniczych. 
Interwencje Funduszu InvestEU powinny 
uzupełniać wsparcie Unii udzielane za 
pomocą dotacji.

(7) Aby wspierać zrównoważony 
i sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost, inwestycje i zatrudnienie, 
a zarazem przyczynić się do poprawy 
dobrostanu, bardziej sprawiedliwego 
rozkładu dochodów i większej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w Unii, Fundusz InvestEU powinien 
wspierać inwestycje w aktywa materialne 
i wartości niematerialne, w tym 
w dziedzictwo kulturowe i 
równouprawnienie płci. Według badania 
EIGE z 2017 r. poprawa sytuacji w 
zakresie równouprawnienia płci 
doprowadziłaby do powstania nawet 10,5 
mln dodatkowych miejsc pracy do 2050 r., 
a wskaźnik zatrudnienia w UE osiągnąłby 
niemal 80 %. Dlatego projekty 
finansowane z Funduszu InvestEU 
powinny spełniać unijne normy 
środowiskowe i społeczne, w tym normy 
dotyczące praw pracowniczych i większego 
równouprawnienia płci. Interwencje 
Funduszu InvestEU powinny uzupełniać 
wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 
będzie monitorowany za pomocą unijnego 
systemu monitorowania wydatków na cele 
związane z klimatem opracowanego przez 
Komisję we współpracy z potencjalnymi 
partnerami wykonawczymi i przy 
zastosowaniu w odpowiedni sposób 
kryteriów określonych w [rozporządzeniu 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje25] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym. Program 
InvestEU powinien również przyczynić się 
do wdrożenia innych aspektów celów 
zrównoważonego rozwoju.

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 
będzie monitorowany za pomocą unijnego 
systemu monitorowania wydatków na cele 
związane z klimatem opracowanego przez 
Komisję we współpracy z potencjalnymi 
partnerami wykonawczymi i przy 
zastosowaniu w odpowiedni sposób 
kryteriów określonych w [rozporządzeniu 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje25] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym. Program 
InvestEU powinien również przyczynić się 
do wdrożenia innych aspektów celów 
zrównoważonego rozwoju takich jak 
równouprawnienie płci.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Partner wykonawczy powinien 
kontrolować, czy projekty inwestycyjne, 
które otrzymują znaczne unijne wsparcie, 
w szczególności w dziedzinie 
infrastruktury, mają wpływ na środowisko, 
klimat lub kwestie społeczne. Projekty 
inwestycyjne, które mają taki wpływ, 
powinny podlegać kontroli 
zrównoważonego charakteru zgodnie 
z wytycznymi, które Komisja powinna 
opracować w ścisłej współpracy 
z potencjalnymi partnerami 
wykonawczymi w ramach Programu 
InvestEU. We wskazówkach tych należy 
w odpowiedni sposób zastosować kryteria 
określone w [rozporządzeniu w sprawie 

(13) Partner wykonawczy powinien 
kontrolować, czy projekty inwestycyjne, 
które otrzymują znaczne unijne wsparcie, 
w szczególności w dziedzinie 
infrastruktury, mają wpływ na środowisko, 
klimat lub kwestie społeczne, w tym na 
równouprawnienie płci, segregację na 
rynku pracy, równe szanse i równe 
traktowanie w miejscu pracy. Projekty 
inwestycyjne, które mają taki wpływ, 
powinny podlegać kontroli 
zrównoważonego charakteru zgodnie 
z wytycznymi, które Komisja powinna 
opracować w ścisłej współpracy 
z potencjalnymi partnerami 
wykonawczymi w ramach Programu 
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ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym i spójna 
z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 
innych unijnych programów. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności takie wytyczne 
powinny obejmować adekwatne 
rozwiązania pozwalające na uniknięcie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
a projekty poniżej pewnej wielkości, która 
zostanie określona w wytycznych, powinny 
być wyłączone z kontroli zrównoważonego 
charakteru. Jeżeli partner wykonawczy 
stwierdzi, że nie trzeba przeprowadzać 
kontroli zrównoważonego charakteru 
projektu, powinien on przedstawić 
uzasadnienie takiej decyzji komitetowi 
inwestycyjnemu powołanemu na potrzeby 
Funduszu InvestEU. Do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
powinny się kwalifikować operacje, które 
są niezgodne z celami klimatycznymi.

InvestEU. We wskazówkach tych należy 
w odpowiedni sposób zastosować kryteria 
określone w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym i spójna 
z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 
innych unijnych programów. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności takie wytyczne 
powinny obejmować adekwatne 
rozwiązania pozwalające na uniknięcie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
a projekty poniżej pewnej wielkości, która 
zostanie określona w wytycznych, powinny 
być wyłączone z kontroli zrównoważonego 
charakteru. Jeżeli partner wykonawczy 
stwierdzi, że nie trzeba przeprowadzać 
kontroli zrównoważonego charakteru 
projektu, powinien on przedstawić 
uzasadnienie takiej decyzji komitetowi 
inwestycyjnemu powołanemu na potrzeby 
Funduszu InvestEU. Operacje, które są 
niezgodne z osiąganiem celów 
klimatycznych i innych celów 
środowiskowych i które nie spełniają 
kryteriów ustanowionych w ramach 
systematyki UE i zasady niewyrządzania 
poważnych szkód, w szczególności 
działania związane z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem, transportem lub 
spalaniem paliw kopalnych, nie powinny 
kwalifikować się do wsparcia na mocy 
niniejszego rozporządzenia. To kobiety 
odczuwają w nieproporcjonalnie dużej 
mierze skutki zmiany klimatu i degradacji 
środowiska, jednak są niedostatecznie 
reprezentowane w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących polityki łagodzenia 
zmiany klimatu. Musimy zapewnić 
włączenie kobiet i innych słabszych grup 
społecznych w podejmowanie decyzji na 
wszystkich poziomach na szczeblu 
krajowym i unijnym.
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Poprawka 6

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 
programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania.

(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 
programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania. Większa 
równowaga płci w finansowaniu 
przedsiębiorstw typu start-up i innowacji 
pomoże w lepszym wykorzystaniu talentów 
i pomysłów. Kobiety zarządzają mniej niż 
1 % funduszy venture capital, a odsetek 
kobiet tworzących przedsiębiorstwa typu 
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start-up jest znacznie niższy od średniej 
we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Pilnie potrzebne są znaczące 
starania na rzecz inwestowania 
w transformację cyfrową i jej pobudzenia, 
tak aby korzyści z niej odnieśli wszyscy 
obywatele 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 zgodnie 
z programem „Cyfrowa Europa”.

(20) Pilnie potrzebne są znaczące 
starania na rzecz inwestowania 
w transformację cyfrową i jej pobudzenia, 
przy czym należy zwrócić należytą uwagę 
na przepaść cyfrową między kobietami a 
mężczyznami, tak aby korzyści 
z transformacji odnieśli wszyscy 
obywatele 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 zgodnie 
z programem „Cyfrowa Europa”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jak określono w dokumencie 
Komisji otwierającym debatę na temat 
społecznego wymiaru Europy z dnia 26 
kwietnia 2017 r., w komunikacie 
dotyczącym Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w unijnych ramach 
dotyczących Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz 
w komunikacie pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” 
z dnia 14 stycznia 2020 r., budowanie 
bardziej inkluzywnej i sprawiedliwszej 
Unii jest jednym z kluczowych priorytetów 
UE w zakresie zwalczania nierówności 
i wspierania polityki włączenia 

(22) Jak określono w dokumencie 
Komisji otwierającym debatę na temat 
społecznego wymiaru Europy z dnia 26 
kwietnia 2017 r., w komunikacie 
dotyczącym Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w unijnych ramach 
dotyczących Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz 
w komunikacie pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” 
z dnia 14 stycznia 2020 r., budowanie 
bardziej inkluzywnej i sprawiedliwszej 
Unii jest jednym z kluczowych priorytetów 
UE w zakresie zwalczania nierówności 
i wspierania polityki włączenia 
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społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 
Inwestowanie w gospodarkę społeczną, 
opartą na umiejętnościach i kapitale 
ludzkim, a także w integrację społeczną 
słabszych grup, zwłaszcza koordynowane 
na poziomie unijnym, może przyczynić się 
do zwiększenia możliwości 
gospodarczych. Fundusz InvestEU 
powinien być wykorzystywany do 
wspierania inwestycji w kształcenie 
i szkolenie, w tym zmianę i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, między innymi 
w regionach zależnych od gospodarki 
opartej na węglu i dotkniętych strukturalną 
transformacją związaną z przechodzeniem 
na gospodarkę niskoemisyjną. Powinien on 
być wykorzystywany do wspierania 
projektów, które generują pozytywne 
skutki społeczne i sprzyjają włączeniu 
społecznemu, pomagając w zwiększaniu 
zatrudnienia, w szczególności wśród osób 
niewykwalifikowanych i długotrwale 
bezrobotnych, oraz do poprawy sytuacji 
w zakresie równouprawnienia płci, 
równości szans, niedyskryminacji, 
solidarności międzypokoleniowej, opieki 
zdrowotnej i sektora usług społecznych, 
mieszkalnictwa socjalnego, bezdomności, 
integracji cyfrowej, rozwoju społeczności 
lokalnych, roli i miejsca młodych ludzi 
w społeczeństwie, jak również osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 
obywateli państw trzecich. Program 
InvestEU powinien również wspierać 
europejską kulturę i działalność twórczą, 
które mają cel społeczny.

społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 
Inwestowanie w gospodarkę społeczną, 
opartą na umiejętnościach i kapitale 
ludzkim, a także we włączenie społeczne 
słabszych grup, zwłaszcza koordynowane 
na poziomie unijnym, może przyczynić się 
do zwiększenia możliwości 
gospodarczych. Fundusz InvestEU 
powinien być wykorzystywany do 
wspierania inwestycji w kształcenie 
i szkolenie, w tym zmianę i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników oraz kształcenie 
w zakresie przedsiębiorczości, między 
innymi w regionach zależnych od 
gospodarki opartej na węglu i dotkniętych 
strukturalną transformacją związaną 
z przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną, a także do zwiększenia 
możliwości zatrudnienia w sektorach o 
znaczeniu krytycznym dla cyfrowej 
przyszłości. Powinien on być 
wykorzystywany do wspierania projektów, 
które generują pozytywne skutki 
społeczne, w tym propagowanie 
porozumienia międzypokoleniowego, 
i powinien sprzyjać włączeniu 
społecznemu, pomagając w zwiększaniu 
zatrudnienia, w szczególności wśród osób 
niewykwalifikowanych, długotrwale 
bezrobotnych i zatrudnionych poniżej 
swoich kwalifikacji oraz do postępów w 
zakresie równouprawnienia płci, poprzez 
przeciwdziałanie segregacji na rynku 
pracy, zniwelowanie luk w zatrudnieniu, 
wynagrodzeniach i świadczeniach 
emerytalnych między kobietami i 
mężczyznami, promowanie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
a także do poprawy równości szans oraz 
równego traktowania w miejscu pracy, 
niedyskryminacji, solidarności 
międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej 
i sektora usług społecznych, 
mieszkalnictwa socjalnego, bezdomności, 
integracji cyfrowej, rozwoju społeczności 
lokalnych, roli i miejsca młodych ludzi 
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w społeczeństwie, jak również osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 
obywateli państw trzecich. Program 
InvestEU powinien również wspierać 
europejską kulturę i działalność twórczą, 
które mają cel społeczny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby przeciwdziałać negatywnym 
skutkom głębokiej transformacji 
społeczeństw Unii i rynku pracy 
w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba 
inwestować w kapitał ludzki, infrastrukturę 
społeczną, mikrofinansowanie, etyczne 
finansowanie i finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych oraz nowe 
modele biznesowe gospodarki społecznej, 
w tym realizować inwestycje mające 
oddziaływanie społeczne i zlecać zadania 
mające na celu uzyskanie określonego 
oddziaływania społecznego. Program 
InvestEU powinien wzmocnić rodzący się 
ekosystem rynku społecznego, aby 
zwiększyć podaż finansowania i ułatwić 
dostęp do niego mikroprzedsiębiorstwom 
i przedsiębiorstwom społecznym oraz 
instytucjom solidarności społecznej w celu 
zaspokojenia potrzeb tych, których 
sytuacja wymaga najpilniejszych działań. 
W sprawozdaniu grupy zadaniowej 
wysokiego szczebla ds. inwestowania 
w infrastrukturę społeczną w Europie ze 
stycznia 2018 r. pt. „Wspieranie inwestycji 
w infrastrukturę społeczną w Europie” 
stwierdzono wystąpienie w latach 2018–
2030 luki inwestycyjnej o łącznej 
wysokości co najmniej 1,5 bln EUR 
w infrastrukturze społecznej i usługach 
społecznych, w tym w sektorze kształcenia, 
szkolenia, opieki zdrowotnej 
i mieszkalnictwa. W sytuacji tej konieczne 
jest wsparcie, także na poziomie Unii. 
W związku z tym należy wykorzystać 
łączną zdolność kapitału publicznego, 

(23) Aby przeciwdziałać negatywnym 
skutkom głębokiej transformacji 
społeczeństw Unii i rynku pracy 
w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba 
inwestować w kapitał ludzki, infrastrukturę 
społeczną, mikrofinansowanie, etyczne 
finansowanie i finansowanie 
przedsiębiorstw społecznych oraz nowe 
modele biznesowe gospodarki społecznej, 
w tym realizować inwestycje mające 
oddziaływanie społeczne i zlecać zadania 
mające na celu uzyskanie określonego 
oddziaływania społecznego. Program 
InvestEU powinien wzmocnić rodzący się 
ekosystem rynku społecznego, aby 
zwiększyć podaż finansowania i ułatwić 
dostęp do niego mikroprzedsiębiorstwom 
i przedsiębiorstwom społecznym oraz 
instytucjom solidarności społecznej w celu 
zaspokojenia potrzeb tych, których 
sytuacja wymaga najpilniejszych działań. 
W sprawozdaniu grupy zadaniowej 
wysokiego szczebla ds. inwestowania 
w infrastrukturę społeczną w Europie ze 
stycznia 2018 r. pt. „Wspieranie inwestycji 
w infrastrukturę społeczną w Europie” 
stwierdzono wystąpienie w latach 2018–
2030 luki inwestycyjnej o łącznej 
wysokości co najmniej 1,5 bln EUR 
w infrastrukturze społecznej i usługach 
społecznych, w tym w sektorze kształcenia, 
szkolenia, opieki zdrowotnej 
i mieszkalnictwa. W sytuacji tej konieczne 
jest wsparcie, także na poziomie Unii. 
W związku z tym należy wykorzystać 
łączną zdolność kapitału publicznego, 
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komercyjnego i dobroczynnego, jak 
również wsparcie ze strony fundacji 
i alternatywnych kategorii dostawców 
finansowania, takich jak podmioty etyczne, 
społeczne i podmioty działające na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, w celu 
wspierania rozwoju łańcucha wartości na 
rynku społecznym i zwiększania 
odporności Unii.

komercyjnego i dobroczynnego, jak 
również wsparcie ze strony fundacji 
i alternatywnych kategorii dostawców 
finansowania, takich jak podmioty etyczne, 
społeczne i podmioty działające na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, w celu 
wspierania rozwoju łańcucha wartości na 
rynku społecznym i zwiększania 
odporności Unii. Kluczowe znaczenie w 
tym procesie powinny mieć innowacje 
społeczne i gospodarka społeczna.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Pandemia COVID-19 pokazała, że 
opieka nieformalna i formalna, w tym 
między innymi opieka nad dziećmi, nad 
osobami z niepełnosprawnościami i 
osobami starszymi, jest cennym dobrem 
społecznym, ale w znacznym stopniu 
wpływa na rodziny i wywiera 
nieproporcjonalny wpływ na kobiety. Aby 
promować równowagę między życiem 
zawodowym i prywatnym oraz zwiększyć 
uczestnictwo kobiet w rynku pracy, a także 
szerzej pojętej gospodarce, w ramach 
programu InvestEU należy wspierać 
rozwój infrastruktury i usług 
opiekuńczych oraz gromadzić i promować 
innowacyjne metody zapewniania opieki z 
myślą o organach krajowych i UE.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Wspieranie i integracja osób 
wymagających szczególnego traktowania 
może przynieść Unii i państwom 
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członkowskim korzyści gospodarcze, 
społeczne i osobiste. W okresie izolacji 
spowodowanej COVID-19 odnotowano 
wzrost przemocy domowej w całej Unii. 
Aby rozwiązać problem przemocy 
domowej i wpływu przemocy na kobiety i 
mężczyzn w UE i państwach 
członkowskich, program InvestEU 
powinien wspierać rozwój niezbędnej 
infrastruktury, w tym schronisk i 
telefonów zaufania dla ofiar przemocy.

Poprawka 12

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 
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 

(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. W tym 
kontekście należy położyć szczególny 
nacisk na wspieranie MŚP, zwłaszcza 
MŚP pod kierownictwem kobiet, które 
często zmagają się z wyjątkowymi 
wyzwaniami, jeśli chodzi o dostęp do 
niezbędnego finansowania z 
mechanizmów i instytucji finansowych i 
które będą wymagały znacznego wsparcia 
na etapie odbudowy gospodarczej. 
Program InvestEU powinien być w stanie 
zapewnić 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 
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prorozwojowe (NPBI) oraz innych 
partnerów wykonawczych w celu wsparcia 
odbudowy gospodarczej.

inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy, strategia Komisji na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy, strategia na rzecz 
równouprawnienia płci 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.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Fundusz InvestEU powinien 
dysponować strukturą zarządzania, której 
rola powinna być współmierna z jego 
wyłącznym celem, jakim jest zapewnienie 
właściwego wykorzystania gwarancji UE 
zgodnie z zasadą zapewnienia 
niezależności politycznej decyzji 
inwestycyjnych. Tę strukturę zarządzania 
powinny tworzyć Rada Doradcza, Rada 
Kierownicza i całkowicie niezależny 
Komitet Inwestycyjny. Przy ustalaniu 
ogólnego składu struktury zarządzania 
należy dążyć do osiągnięcia równowagi 
płci. Struktura zarządzania nie powinna 
naruszać ani zakłócać procesu decyzyjnego 
grupy EBI lub innych partnerów 
wykonawczych ani nie powinna 
zastępować ich odnośnych organów 
zarządzających.

(41) Fundusz InvestEU powinien 
dysponować strukturą zarządzania, której 
rola powinna być współmierna z jego 
wyłącznym celem, jakim jest zapewnienie 
właściwego wykorzystania gwarancji UE 
zgodnie z zasadą zapewnienia 
niezależności politycznej decyzji 
inwestycyjnych. Tę strukturę zarządzania 
powinny tworzyć Rada Doradcza, Rada 
Kierownicza i całkowicie niezależny 
Komitet Inwestycyjny. Przy ustalaniu 
ogólnego składu struktury zarządzania, jak 
również składu każdego z komitetów 
należy dążyć do osiągnięcia równowagi 
płci przewidującej udział co najmniej 
40 % przedstawicieli niedostatecznie 
reprezentowanej płci. Struktura 
zarządzania nie powinna naruszać ani 
zakłócać procesu decyzyjnego grupy EBI 
lub innych partnerów wykonawczych ani 
nie powinna zastępować ich odnośnych 
organów zarządzających.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Przy wyborze partnerów 
wykonawczych do celów wdrażania 
Funduszu InvestEU Komisja powinna brać 
pod uwagę zdolność partnera do 
realizowania celów Funduszu InvestEU 
i wniesienia własnych zasobów, aby 
zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny 
i dywersyfikację geograficzną, przyciągnąć 
inwestorów prywatnych oraz zapewnić 
wystarczającą dywersyfikację ryzyka 
oraz stworzenie rozwiązań służących 
korygowaniu niedoskonałości rynku 
i nieoptymalnych sytuacji inwestycyjnych. 
Ze względu na rolę grupy EBI, jaką 
powierza się jej w Traktatach, jej zdolność 
do działania we wszystkich państwach 
członkowskich oraz jej doświadczenie 
zdobyte w ramach obecnych instrumentów 
finansowych i EFIS, powinna ona pozostać 
uprzywilejowanym partnerem 
wykonawczym w ramach unijnego modułu 
Funduszu InvestEU. Oprócz grupy EBI 
możliwość oferowania uzupełniającej 
gamy produktów finansowych powinny 
mieć też NPBI ze względu na to, że ich 
doświadczenie i zdolności na szczeblu 
krajowym i regionalnym mogą pomóc 
w maksymalizacji wpływu publicznych 
środków finansowych na całym terytorium 
Unii, a także w zapewnieniu 
sprawiedliwego rozmieszczenia projektów 
pod względem geograficznym. Program 
InvestEU powinien być realizowany w taki 
sposób, aby sprzyjał równym warunkom 
działania dla mniejszych i krócej 
działających NPBI. Ponadto inne 
międzynarodowe instytucje finansowe 
powinny mieć możliwość działania 
w charakterze partnerów wykonawczych, 
zwłaszcza gdy posiadają komparatywną 
przewagę pod względem specjalistycznej 
wiedzy fachowej i doświadczenia 
w niektórych państwach członkowskich 
oraz gdy podmioty unijne posiadają w nich 
pakiet większościowy. Również inne 
podmioty spełniające kryteria określone 

(49) Przy wyborze partnerów 
wykonawczych do celów wdrażania 
Funduszu InvestEU Komisja powinna brać 
pod uwagę zdolność partnera do 
realizowania celów Funduszu InvestEU 
i wniesienia własnych zasobów, aby 
zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny, 
równowagę płci i dywersyfikację 
geograficzną, przyciągnąć inwestorów 
prywatnych oraz zapewnić wystarczającą 
dywersyfikację ryzyka oraz stworzenie 
rozwiązań służących korygowaniu 
niedoskonałości rynku i nieoptymalnych 
sytuacji inwestycyjnych. Ze względu na 
rolę grupy EBI, jaką powierza się jej 
w Traktatach, jej zdolność do działania we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
jej doświadczenie zdobyte w ramach 
obecnych instrumentów finansowych i 
EFIS, powinna ona pozostać 
uprzywilejowanym partnerem 
wykonawczym w ramach unijnego modułu 
Funduszu InvestEU. Oprócz grupy EBI 
możliwość oferowania uzupełniającej 
gamy produktów finansowych powinny 
mieć też NPBI ze względu na to, że ich 
doświadczenie i zdolności na szczeblu 
krajowym i regionalnym mogą pomóc 
w maksymalizacji wpływu publicznych 
środków finansowych na całym terytorium 
Unii, a także w zapewnieniu 
sprawiedliwego rozmieszczenia projektów 
pod względem geograficznym. Program 
InvestEU powinien być realizowany w taki 
sposób, aby sprzyjał równym warunkom 
działania dla mniejszych i krócej 
działających NPBI. Ponadto inne 
międzynarodowe instytucje finansowe 
powinny mieć możliwość działania 
w charakterze partnerów wykonawczych, 
zwłaszcza gdy posiadają komparatywną 
przewagę pod względem specjalistycznej 
wiedzy fachowej i doświadczenia 
w niektórych państwach członkowskich 
oraz gdy podmioty unijne posiadają w nich 
pakiet większościowy. Również inne 
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w rozporządzeniu finansowym powinny 
mieć możliwość działania w charakterze 
partnerów wykonawczych.

podmioty spełniające kryteria określone 
w rozporządzeniu finansowym powinny 
mieć możliwość działania w charakterze 
partnerów wykonawczych.

Poprawka 15

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 
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.

(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 
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. Kwestii 
niedofinansowania innowacyjnych 
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projektów i przedsiębiorstw prowadzonych 
przez kobiety należy zaradzić w 
szczególności poprzez przegląd kryteriów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odporności społecznej, 
inkluzywności oraz innowacyjności Unii;

c) odporności społecznej, równego 
traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, inkluzywności oraz innowacyjności 
Unii, a także równouprawnienia płci;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program InvestEU ma następujące 
cele szczegółowe:

2. Z należytym uwzględnieniem 
zasady równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn i dążenia do jej realizacji, 
Program InvestEU ma następujące cele 
szczegółowe:

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) segment polityki dotyczący badań 
naukowych, innowacji i cyfryzacji, który 
obejmuje: działania w zakresie badań 
naukowych, rozwoju produktów 
i innowacji, transfer technologii i wyników 
badań naukowych na rynek celem 
wspierania czynników rozwoju rynkowego 
i współpracy między przedsiębiorstwami, 
demonstrację i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz wspieranie rozwoju 

b) segment polityki dotyczący badań 
naukowych, innowacji i cyfryzacji, który 
obejmuje: działania w zakresie badań 
naukowych, rozwoju produktów 
i innowacji, transfer technologii i wyników 
badań naukowych na rynek celem 
wspierania czynników rozwoju rynkowego 
i współpracy między przedsiębiorstwami, 
demonstrację i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz wspieranie rozwoju 
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działalności innowacyjnych 
przedsiębiorstw, a także cyfryzacji 
przemysłu unijnego;

działalności innowacyjnych 
przedsiębiorstw, a także cyfryzacji 
przemysłu unijnego, z należytym 
uwzględnieniem problemu przepaści 
cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) segment polityki dotyczący MŚP, 
który obejmuje dostęp do finansowania 
i jego dostępność przede wszystkim dla 
MŚP, w tym dla MŚP innowacyjnych 
i działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, a także dla małych spółek 
o średniej kapitalizacji;

c) segment polityki dotyczący MŚP, 
który obejmuje dostęp do finansowania 
i jego dostępność przede wszystkim dla 
MŚP, z należytym uwzględnieniem MŚP, 
którymi kierują kobiety, w tym dla MŚP 
innowacyjnych i działających w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym, a także dla 
małych spółek o średniej kapitalizacji;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) segment polityki dotyczący 
inwestycji społecznych i umiejętności, 
który obejmuje mikrofinansowanie, 
finansowanie przedsiębiorstw społecznych 
i gospodarkę społeczną oraz działania 
promujące równouprawnienie płci, 
umiejętności, kształcenie, szkolenie 
i powiązane usługi, infrastrukturę 
społeczną (w tym infrastrukturę służby 
zdrowia i edukacyjną oraz mieszkania 
socjalne i studenckie), innowacje 
społeczne, opiekę zdrowotną i opiekę 
długoterminową, włączenie społeczne 
i dostępność, działalność kulturalną 
i twórczą o celu społecznym oraz 
integrację osób wymagających 
szczególnego traktowania, w tym 

d) segment polityki dotyczący 
inwestycji społecznych i umiejętności, 
który obejmuje mikrofinansowanie, 
finansowanie przedsiębiorstw społecznych 
i gospodarkę społeczną oraz działania 
promujące i uwzględniające we wszystkich 
strategiach politycznych 
równouprawnienie płci oraz równy udział 
kobiet w gospodarce, w szczególności w 
odniesieniu do tworzenia miejsc pracy, w 
celu zlikwidowania luki opiekuńczej w 
kontekście płci poprzez poprawę 
dostępności i przystępności cenowej usług 
opiekuńczych wysokiej jakości za 
pośrednictwem EFS+, EFRR, InvestEU, 
EFRROW, a także w społeczeństwie, jak 
również umiejętności, kształcenie, 
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obywateli państw trzecich; szkolenie i powiązane usługi, 
przedsiębiorczość, infrastrukturę społeczną 
(w tym infrastrukturę służby zdrowia 
i edukacyjną oraz mieszkania socjalne 
i studenckie), opiekę nad dziećmi, 
innowacje społeczne, opiekę 
zdrowotną, opiekę długoterminową i 
opiekę nad dziećmi, w szczególności dla 
osób samotnie wychowujących dzieci, 
opiekę nad osobami z 
niepełnosprawnościami, włączenie 
społeczne i dostępność, środki 
zapewnienia równowagi między życiem 
prywatnym i zawodowym, działalność 
kulturalną i twórczą o celu społecznym, 
promowanie porozumienia 
międzypokoleniowego, a także wsparcie 
oraz integrację osób wymagających 
szczególnego traktowania, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, osób samotnie 
wychowujących dzieci, osób o mniej 
korzystnym statusie społeczno-
gospodarczym, kobiet, pokrzywdzonych i 
ofiar przemocy ze względu na płeć, osób 
LGBTI, mniejszości etnicznych, Romów, 
obywateli państw trzecich, a także 
schroniska i telefony zaufania dla ofiar 
przemocy, przy czym szczególną uwagę 
należy poświęcić regionom wiejskim, 
górzystym, najbardziej oddalonym i 
najsłabiej rozwiniętym;

Poprawka 21

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, 

(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, 
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komunikacji, mediów, kształcenia 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

komunikacji, mediów, kształcenia 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej; ta infrastruktura krytyczna 
powinna uwzględniać aspekt płci i należy 
zadbać o to, by jej wdrażanie było wolne 
od uprzedzeń.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadku inwestycji w sektor 
kosmiczny, sektor obrony 
i cyberbezpieczeństwo, a także 
w konkretne rodzaje projektów 
o rzeczywistych i bezpośrednich skutkach 
dla bezpieczeństwa w sektorach 
krytycznych ostateczni odbiorcy nie mogą 
podlegać kontroli ze strony państwa 
trzeciego lub podmiotów z państwa 
trzeciego, a ich zarządcze struktury 
wykonawcze muszą znajdować się w Unii 
w celu ochrony bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich.

Ponadto w przypadku inwestycji w sektor 
kosmiczny, sektor obrony 
i cyberbezpieczeństwo, a także 
w konkretne rodzaje projektów 
o rzeczywistych i bezpośrednich skutkach 
dla bezpieczeństwa w sektorach 
krytycznych ostateczni odbiorcy nie mogą 
podlegać kontroli ze strony państwa 
trzeciego lub podmiotów z państwa 
trzeciego, a ich zarządcze struktury 
wykonawcze muszą znajdować się w Unii 
w celu ochrony bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich. Inwestycje te są 
zgodne z zasadą równouprawnienia płci i 
promują tę zasadę na wszystkich 
szczeblach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji poddaje się analizie, by 
sprawdzić, czy mają wpływ na środowisko 
i klimat lub wywołują skutki społeczne. 
Jeśli operacje te mają taki wpływ, 
podlegają one kontroli zrównoważonego 

3. Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji poddaje się analizie, by 
sprawdzić, czy mają wpływ na środowisko 
i klimat lub wywołują skutki społeczne, w 
tym negatywne skutki dla równego 
traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
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charakteru pod względem klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym z myślą 
o zminimalizowaniu negatywnych skutków 
i zmaksymalizowaniu korzyści 
w wymiarze klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym. W tym celu 
promotorzy wnioskujący o finansowanie 
przekazują odpowiednie informacje 
w oparciu o wytyczne, o których mowa 
w ust. 4. Projekty poniżej pewnej wielkości 
określonej w wytycznych są wyłączone 
z tej kontroli. Projekty, które są niezgodne 
z celami klimatycznymi, nie kwalifikują 
się do wsparcia na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli partner 
wykonawczy stwierdzi, że nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia kontroli 
zrównoważonego charakteru, przedstawia 
on uzasadnienie Komitetowi 
Inwestycyjnemu.

pracy. Jeśli operacje te mają taki wpływ, 
podlegają one kontroli zrównoważonego 
charakteru pod względem klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym z myślą 
o zminimalizowaniu negatywnych skutków 
i zmaksymalizowaniu korzyści 
w wymiarze klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym oraz w 
kwestii równouprawnienia płci. W tym 
celu promotorzy wnioskujący 
o finansowanie przekazują odpowiednie 
informacje w oparciu o wytyczne, 
o których mowa w ust. 4. Projekty poniżej 
pewnej wielkości określonej w wytycznych 
są wyłączone z tej kontroli. Projekty, które 
są niezgodne z celami klimatycznymi, nie 
kwalifikują się do wsparcia na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli partner 
wykonawczy stwierdzi, że nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia kontroli 
zrównoważonego charakteru, przedstawia 
on uzasadnienie Komitetowi 
Inwestycyjnemu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oszacowanie wpływu społecznego 
projektu, w tym wpływu na 
równouprawnienie płci, włączenie 
społeczne niektórych obszarów lub 
populacji oraz rozwój gospodarczy 
obszarów i sektorów dotkniętych 
wyzwaniami strukturalnymi, takimi jak 
konieczność dekarbonizacji gospodarki;

c) oszacowanie wpływu społecznego 
projektu, w tym wpływu na 
równouprawnienie płci na rynku pracy, 
włączenie społeczne niektórych obszarów 
lub populacji oraz rozwój gospodarczy 
obszarów i sektorów dotkniętych 
wyzwaniami strukturalnymi, takimi jak 
konieczność dekarbonizacji gospodarki;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wskazanie projektów niezgodnych 
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z promowaniem równouprawnienia płci 
oraz z zasadami uwzględniania aspektu 
płci i sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Są zgodne z wytycznymi 
dotyczącymi równości płci, sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i 
uwzględniania aspektu płci.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Doradcza dąży do 
zapewnienia równowagi płci, a w jej skład 
wchodzą:

2. Rada Doradcza zapewnienia 
minimalną równowagę płci przewidującą 
udział co najmniej 40 % przedstawicieli 
niedostatecznie reprezentowanej płci, 
a w jej skład wchodzą:

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla Programu InvestEU ustanawia 
się Radę Kierowniczą. W jej skład wchodzi 
czterech przedstawicieli Komisji, trzech 
przedstawicieli grupy EBI i dwóch 
przedstawicieli partnerów wykonawczych 
innych niż grupa EBI oraz jeden ekspert 
powołany przez Parlament Europejski jako 
członek bez prawa głosu. Ekspert 
powołany przez Parlament Europejski jako 
członek bez prawa głosu nie zwraca się 

1. Dla Programu InvestEU ustanawia 
się Radę Kierowniczą. W jej skład wchodzi 
czterech przedstawicieli Komisji, trzech 
przedstawicieli grupy EBI i dwóch 
przedstawicieli partnerów wykonawczych 
innych niż grupa EBI oraz jeden ekspert 
powołany przez Parlament Europejski jako 
członek bez prawa głosu. Należy także 
zapewnić ogólną równowagę płci w 
Radzie Kierowniczej Ekspert powołany 
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o wytyczne ani nie przyjmuje wytycznych 
od instytucji, organów, urzędów lub 
agencji Unii, rządów państw 
członkowskich ani żadnych innych 
organów publicznych lub prywatnych 
i działa w pełni niezależnie. Ekspert 
wykonuje swoje obowiązki w sposób 
bezstronny i w interesie Funduszu 
InvestEU.

przez Parlament Europejski jako członek 
bez prawa głosu nie zwraca się o wytyczne 
ani nie przyjmuje wytycznych od 
instytucji, organów, urzędów lub agencji 
Unii, rządów państw członkowskich ani 
żadnych innych organów publicznych lub 
prywatnych i działa w pełni niezależnie. 
Ekspert wykonuje swoje obowiązki 
w sposób bezstronny i w interesie 
Funduszu InvestEU.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza kontrolę, 
aby potwierdzić, czy proponowane przez 
partnerów wykonawczych innych niż EBI 
operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji są zgodne z prawem i polityką 
Unii.

1. Komisja przeprowadza kontrolę, 
aby potwierdzić, czy proponowane przez 
partnerów wykonawczych innych niż EBI 
operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji są zgodne z prawem i polityką 
Unii, w tym z zasadą równouprawnienia 
płci.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 3 – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w celu zapewnienia równowagi 
płci Komitet Inwestycyjny powinien być 
zobowiązany do przyjęcia strategii i 
procedur zapewniających równowagę płci 
w swoim łonie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki stanowiące podstawę 
sprawozdań o postępach w realizacji 
Programu InvestEU w odniesieniu do 
celów ogólnych i szczegółowych 
określonych w art. 3 przedstawiono 
w załączniku III.

1. Wskaźniki stanowiące podstawę 
sprawozdań o postępach w realizacji 
Programu InvestEU w odniesieniu do 
celów ogólnych i szczegółowych 
określonych w art. 3 przedstawiono 
w załączniku III. Powinny one 
odzwierciedlać dane uwzględniające 
aspekt płci i być opracowywane w sposób 
uwzględniający aspekt płci, w miarę 
możliwości wnosząc wkład w oceny 
wpływu w aspekcie płci. W ten sposób 
monitorowanie obejmie również luki w 
sektorach zdominowanych przez kobiety i 
rozwiąże kwestię równych szans i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 12 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opiekę zdrowotną 
i długoterminową, w tym kliniki, szpitale, 
podstawową opiekę zdrowotną, opiekę 
w domu i opiekę środowiskową;

(iii) opiekę zdrowotną, opiekę nad 
dziećmi i opiekę długoterminową, w tym 
publiczne i prywatne ośrodki opieki 
dziennej, kliniki, szpitale, podstawową 
opiekę zdrowotną, opiekę w domu i opiekę 
środowiskową;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 12 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) działania na rzecz 
równouprawnienia płci;

g) działania na rzecz 
równouprawnienia płci, w tym udziału 
kobiet w rynku pracy;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 12 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) integrację osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw 
trzecich;

h) integrację osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, osób z 
niepełnosprawnościami, osób LGBTI+ i 
obywateli państw trzecich;


