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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 

(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 
8,3 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Nie sposób jednak 
jeszcze dokładnie stwierdzić, jak 
intensywny będzie wstrząs 
makroekonomiczny. Ponadto skutki 
pandemii COVID-19 w Europie są 
nierównomierne, a pewne regiony 
odczuwają je dotkliwiej, co sprawia, że w 
większym stopniu oczekuje się 
niedoskonałości rynku w tych obszarach, 
podobnie jak w konkretnych sektorach 
przemysłu, silnie oddziałujących na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie. 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. Co więcej, pandemia 
COVID-19 pokazała wyraźnie, że 
tradycyjne tworzenie wartości i funkcje 
dostarczania wartości przez modele 
biznesowe są bardzo słabe, a przejście na 
paradygmat zrównoważonej i cyfrowej 
produkcji stanowi strategiczny priorytet 
dla przyszłego globalnego przywództwa 



PE655.653v02-00 4/45 AD\1214550PL.docx

PL

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. Słabości te należy wyeliminować, w 
szczególności w przypadku małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
ekosystemów przedsiębiorstw typu start-up 
i mikroprzedsiębiorstw, aby poprawić 
sposób reagowania kryzysowego Unii, a 
także podnieść odporność całej gospodarki, 
m.in. przez cyfryzację gospodarki, 
spójność i zrównoważony rozwój, 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 i 
podtrzymaniu długofalowego wzrostu w 
obliczu zmian technologicznych i globalnej 
konkurencyjności, m.in. w obszarze 
innowacji, umiejętności, infrastruktury, 
MŚP, przedsiębiorstw typu start-up, 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, inkluzywną, zrównoważoną i 
zdrową odbudowę gospodarczą, należy 
wspierać przedsięwzięcia, na które trudno 
by było znaleźć finansowanie z innych 
źródeł, a które dają obywatelom Europy 
długoterminowe korzyści środowiskowe i 
społeczne, takie jak wysokiej jakości 
długoterminowe miejsca pracy i 
infrastruktura publiczna, a także 
zrównoważone rozwiązania służące 
przezwyciężeniu kryzysu związanego 
z COVID-19. Kluczowe znaczenie ma 
zatem zidentyfikowanie i wspieranie 
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projektów, które przynoszą tę rzeczywistą 
dodatkowość i jakość, aby uniknąć 
powielania i wypierania z innych źródeł, a 
także zaradzić niedoskonałościom rynku i 
nieoptymalnej sytuacji w zakresie 
inwestycji oraz zmniejszyć lukę 
inwestycyjną w docelowych sektorach w 
całej Unii, zapobiegając w ten sposób 
utrwaleniu lub pogłębieniu istniejących 
zakłóceń równowagi między 
gospodarkami państw członkowskich.

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 
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., 

(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 
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., 
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„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.

„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. oraz „Unijna strategia 
na rzecz bioróżnorodności 2030” z dnia 
20 maja 2020 r., a także wniosek Komisji z 
dnia 4 marca 2020 r. dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. 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
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 

(5) Fundusz InvestEU powinien 
przyczynić się do zwiększenia dynamiki 
inwestycji zarówno w obszarze pożyczek 
służących zwiększaniu wzrostu, jak i 
inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym. Powinien on również 
zwiększyć konkurencyjność, konwergencję 
i spójność społeczno-gospodarczą oraz 
odporność i długofalowy wzrost 
gospodarczy 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 
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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.

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 
i w kluczowych sektorach strategicznych 
oraz projektom, które wspierają rozwój 
sieci, klastrów i ośrodków innowacji 
cyfrowych we wszystkich regionach w całej 
UE, a także projektom transgranicznym.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do kluczowych i szybko 
rozwijających się sektorów w Unii, 
generujących wartość zarówno 

(6) Sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do kluczowych i szybko 
rozwijających się sektorów w Unii, 
generujących wartość zarówno 
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ekonomiczną, jak i kulturową z własności 
intelektualnej i indywidualnej 
kreatywności. Ograniczenia w zakresie 
kontaktów społecznych wprowadzone 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
miały jednak dla tych sektorów bardzo 
negatywne skutki gospodarcze. Ponadto 
niematerialny charakter aktywów w tych 
sektorach sprawia, że MŚP i organizacje 
z tych sektorów mają ograniczony dostęp 
do finansowania prywatnego, które jest 
niezbędne do inwestowania, zwiększania 
skali działalności i konkurowania na 
szczeblu międzynarodowym. Program 
InvestEU powinien kontynuować misję 
ułatwiania dostępu do finansowania MŚP 
i organizacjom z sektora kultury i sektora 
kreatywnego. Sektor kultury i kreatywny, 
sektor audiowizualny i sektor mediów mają 
zasadnicze znaczenie dla naszej 
różnorodności kulturowej i demokracji 
w epoce cyfrowej i stanowią nieodłączną 
część naszej suwerenności i autonomii, 
a strategiczne inwestycje w dziedzinie 
treści i technologii audiowizualnych 
i medialnych uwarunkują długoterminową 
zdolność do tworzenia i rozpowszechniania 
treści skierowanych do szerokiej 
publiczności międzynarodowej.

ekonomiczną, jak i kulturową z własności 
intelektualnej i indywidualnej 
kreatywności. Ograniczenia w zakresie 
kontaktów społecznych wprowadzone 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 
miały jednak dla tych sektorów bardzo 
negatywne skutki gospodarcze. Ponadto 
niematerialny charakter aktywów w tych 
sektorach sprawia, że MŚP i organizacje 
z tych sektorów mają ograniczony dostęp 
do finansowania prywatnego, które jest 
niezbędne do inwestowania, zwiększania 
skali działalności i konkurowania na 
szczeblu międzynarodowym. Program 
InvestEU powinien kontynuować misję 
ułatwiania dostępu do finansowania MŚP 
i organizacjom z sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz przynosić korzyści z 
synergii z sektorem turystyki i 
gastronomii. Sektor kultury i kreatywny, 
sektor audiowizualny i sektor mediów oraz 
przemysł kreatywny mają zasadnicze 
znaczenie dla naszej różnorodności 
kulturowej i demokracji w epoce cyfrowej, 
a strategiczne inwestycje w dziedzinie 
treści i technologii audiowizualnych 
i medialnych uwarunkują długoterminową 
zdolność do tworzenia i rozpowszechniania 
treści skierowanych do szerokiej 
publiczności międzynarodowej.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potwierdzenie tego, jak ważne 
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 

(10) Na potwierdzenie tego, jak ważne 
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 co najmniej 30 %. W odniesieniu 
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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.

do działań wspieranych z Programu 
InvestEU oczekuje się, że co najmniej 
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.

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 
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 

(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 i 
dotyczącego zatrudnienia, 
konkurencyjności i konwergencji oraz 
osłabiły tworzenie miejsc pracy. Sytuacja 
ta powoduje również ryzyko utrwalenia 
zakłóceń równowagi i negatywnie wpływa 
na rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej, oddziałując na 
konwergencję i spójność Unii, co jest 
widoczne w szczególności w odniesieniu 
do infrastruktury cyfrowej. Kluczowe 
znaczenie ma wspieranie szybkiej i bardzo 
szybkiej łączności szerokopasmowej we 
wszystkich obszarach wiejskich i 
miejskich Unii, zapewnienie wsparcia 
cyfrowym przedsiębiorstwom typu start-up 
i innowacyjnym MŚP, aby umożliwić im 
skuteczniejsze konkurowanie i 
zwiększanie skali, oraz przyspieszenie 
transformacji cyfrowej całej gospodarki w 
celu zwiększenia długofalowej 
konkurencyjności i odporności gospodarki 
Unii. Znaczących rozmiarów inwestycje 
w ekosystemy innowacji sprzyjające 
przedsiębiorczości technologicznej i 
rozwojowi przedsiębiorstw typu start-up 
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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.

oraz 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 
zrównoważonego rozwoju, oraz do 
osiągnięcia celów w dziedzinie energii 
i klimatu na 2030 r., w tym kluczowe 
inwestycje w renowację i uwzględnianie 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
budowlanym z myślą o osiągnięciu celu 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla oraz neutralnego 
klimatycznie sektora budowlanego 
charakteryzującego się wysokim 
poziomem energooszczędności. 
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, infrastruktury 
kosmicznej i infrastruktury cyfrowej. 
Program InvestEU powinien priorytetowo 
traktować obszary niedoinwestowane w 
całej Unii. 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 
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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, przestrzeni kosmicznej 
– zarówno na orbicie, jak i na ziemi – 
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 

(18) Chociaż przed kryzysem 
związanym z COVID-19 ogólny poziom 
inwestycji w Unii wzrastał, poziom 
inwestycji był nierówny w poszczególnych 
regionach i należy się spodziewać, że 
tendencja ta nasili się w regionach 
mocniej dotkniętych pandemią. Co więcej, 
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. Badania naukowe i innowacje 
odegrają zasadniczą rolę w 
przezwyciężaniu kryzysu, wzmacnianiu 
odporności Unii, aby umożliwić jej 
stawienie czoła przyszłym wyzwaniom, i 
tworzeniu technologii potrzebnych do 
realizacji polityki i celów Unii. W ramach 
strategii „Europa 2020” państwa 
członkowskie ustaliły, że do 2020 r. 
zainwestują co najmniej 3 % PKB w 
badania naukowe i innowacje. Cel ten nie 
został jednak jak dotąd osiągnięty. Z tego 
względu Fundusz InvestEU powinien 
znacząco przyczynić się do zwiększenia 
publicznych i prywatnych inwestycji w 
badania naukowe i innowacje w 
państwach członkowskich, a tym samym 
do osiągnięcia ogólnego poziomu 
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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.

inwestycji w badania naukowe i 
innowacje wynoszącego co najmniej 3 % 
PKB Unii. Osiągnięcie tego celu będzie 
wymagało od państw członkowskich i 
sektora prywatnego uzupełnienia 
Funduszu InvestEU własnymi i 
wzmocnionymi działaniami 
inwestycyjnymi w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju i innowacji, aby 
uniknąć niedoinwestowania badań 
naukowych i innowacji, które ma 
negatywny wpływ na konkurencyjność 
przemysłową i gospodarczą Unii oraz 
jakość życia jej obywateli. Fundusz 
InvestEU powinien również 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.

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 

(19) Turystyka, a w szczególności sektor 
hotelarsko-gastronomiczny, jest dla 
gospodarki Unii ważnym obszarem, 
ponieważ wraz z sektorem podróży 
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aktywności gospodarczej. Program 
InvestEU powinien przyczynić się do 
wzmocnienia długofalowej 
konkurencyjności tego sektora, wspierając 
działania promujące zrównoważoną, 
innowacyjną i cyfrową turystykę.

odpowiada bezpośrednio za 3,9 % PKB 
Unii i za 5,1 % łącznej siły roboczej Unii, 
często w mikroprzedsiębiorstwach, małych 
i średnich przedsiębiorstwach oraz 
przedsiębiorstwach rodzinnych, przy czym 
duży odsetek stanowią kobiety, młodzież, 
pracownicy sezonowi i osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji. W sektorze turystyki 
na skutek pandemii COVID-19 
odnotowano szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej, a hotele, 
restauracje, organizatorzy turystyki, biura 
podróży, koleje dalekobieżne, rejsy 
wycieczkowe i linie lotnicze poniosły 
olbrzymie straty. Program InvestEU 
powinien przyczynić się do wzmocnienia 
długofalowej konkurencyjności tego 
sektora oraz rozwijania sektora 
zrównoważonej turystyki, wspierając 
działania promujące zrównoważoną, 
bezpieczną, sprawiedliwą, innowacyjną 
i cyfrową odbudowę w sektorze.

Poprawka 9
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 
społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 

(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 
społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 
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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.

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, wdrażania gwarancji dla 
młodzieży oraz osiągania celów 
europejskiego programu na rzecz 
umiejętności w zakresie zrównoważonej 
konkurencyjności, sprawiedliwości 
społecznej i odporności, w tym zmiany 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników 
oraz szkolenia ich przez pracodawcę, aby 
mogli znaleźć inne zatrudnienie, 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, o niskich 
umiejętnościach zawodowych 
i długotrwale bezrobotnych, oraz do 
poprawy sytuacji w zakresie 
równouprawnienia płci, równości szans, 
niedyskryminacji, w tym form 
zatrudnienia sprzyjających równowadze 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz lepszemu podziałowi obowiązków 
opiekuńczych, dostępności, 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, 
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które mają cel społeczny.

Poprawka 10
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, 
komercyjnego i dobroczynnego, jak 
również wsparcie ze strony fundacji 
i alternatywnych kategorii dostawców 
finansowania, takich jak podmioty etyczne, 

(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, rozwoju umiejętności, opieki 
zdrowotnej i mieszkalnictwa. W sytuacji 
tej konieczne jest wsparcie, także na 
poziomie Unii. W związku z tym należy 
wykorzystać łączną zdolność kapitału 
publicznego, komercyjnego 
i dobroczynnego, jak również wsparcie ze 
strony fundacji i alternatywnych kategorii 
dostawców finansowania, takich jak 
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społeczne i podmioty działające na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, w celu 
wspierania rozwoju łańcucha wartości na 
rynku społecznym i zwiększania 
odporności Unii.

podmioty etyczne, społeczne i podmioty 
działające na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, w celu wspierania rozwoju 
łańcucha wartości na rynku społecznym 
i zwiększania odporności Unii.

Poprawka 11
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 
prorozwojowe (NPBI) oraz innych 
partnerów wykonawczych w celu wsparcia 
odbudowy gospodarczej.

(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, w szczególności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwom, niezbędne 
wsparcie na etapie odbudowy, a 
jednocześnie będzie ukierunkowany przede 
wszystkim na inwestycje w średnio- i 
długoterminowe priorytety polityki Unii 
oraz wdrażanie unijnych przepisów, 
takich jak: Europejski Zielony Ład, plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/8521a, 
Europejskie prawo o klimacie, strategia na 
rzecz kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy, europejska strategia w zakresie 
danych, biała księga w sprawie sztucznej 
inteligencji, nowa strategia przemysłowa 
dla Europy obejmująca podejście 
ekosystemowe, strategia dla MŚP, ambicje 
programu „Horyzont Europa”, fala 
renowacji, Europejski filar praw 
socjalnych oraz „Silna Europa socjalna na 
rzecz sprawiedliwej transformacji”. 
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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.

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. 
L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. Oczekuje się, że 
spadek PKB w UE będzie o wiele większy 
niż podczas kryzysu finansowego w 2009 
r., co przyniesie nieuniknione negatywne 
skutki społeczne. Wybuch pandemii 
pokazał, że należy eliminować słabości w 
strategicznych dziedzinach, aby poprawić 
sposób reagowania kryzysowego Unii, a 
także podnieść odporność całej gospodarki. 
Tylko odporna, sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i zintegrowana gospodarka 
europejska może utrzymać jednolity rynek 
i równe warunki działania, również z 
korzyścią dla państw członkowskich 
najbardziej dotkniętych kryzysem.

(25) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. Oczekuje się, że 
spadek PKB w UE będzie o wiele większy 
niż podczas kryzysu finansowego w 2009 
r., co przyniesie nieuniknione negatywne 
skutki społeczne. Wybuch pandemii 
pokazał, że należy eliminować słabości w 
strategicznych dziedzinach, aby poprawić 
sposób reagowania kryzysowego Unii, a 
także podnieść odporność całej gospodarki. 
Tylko odporna gospodarka Unii, czyli 
gospodarka cyfrowa, innowacyjna i 
zrównoważona pod względem 
środowiskowym, która może stawić czoła 
wstrząsom społecznym i gospodarczym 
oraz utrzymuje dobrostan społeczeństwa i 
przyszłych pokoleń, a także gospodarka 
europejska sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i zintegrowana, może 
utrzymać jednolity rynek i równe warunki 
działania, również z korzyścią dla państw 
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członkowskich najbardziej dotkniętych 
kryzysem.

Poprawka 13
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 
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 

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i prowadzących działalność 
w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, zgodnie z 
priorytetami opisanymi w nowej strategii 
przemysłowej na rzecz zielonej i cyfrowej 
Europy oraz z modelem rozwoju opartym 
na ekosystemach przemysłowych. 
Segment ten powinien również zwiększyć 
konkurencyjność gospodarek państw 
członkowskich, w tym potrzeby odbudowy 
zdolności produkcyjnej państw 
członkowskich i tworzenia inwestycji 
ukierunkowanych na przyszłość, 
promujących przedsiębiorczość i 
tworzenie miejsc pracy, oraz zwiększyć 
odporność, w tym przez zmniejszenie 
zależności od wrażliwych łańcuchów 
dostaw. Projekty powinny wnosić unijną 
wartość dodaną oraz mieć charakter 
transgraniczny albo przynosić rzeczywistą 
wartość dodaną w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich lub regionach 
przez efekty rozlania. Żadne wsparcie nie 
powinno płynąć bezpośrednio do 
budżetów krajowych ani zastępować 
krajowych wydatków budżetowych, takich 
jak świadczenia społeczne. Do obszarów o 
znaczeniu strategicznym należą: (i) 
udzielanie krytycznie niezbędnej opieki 
zdrowotnej, zrównoważona i etyczna 
produkcja, wytwarzanie i gromadzenie 
produktów farmaceutycznych, wyrobów 
medycznych i środków ochrony 
indywidualnej oraz wzmacnianie zdolności 
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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;  
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.

reagowania w sytuacjach kryzysu 
zdrowotnego oraz systemu ochrony 
ludności w oparciu o szeroką dostępność i 
przystępność cenową produktów istotnych 
w nadzwyczajnych sytuacjach 
zdrowotnych; (ii) infrastruktura krytyczna, 
zarówno fizyczna, jak i wirtualna;(iii) 
dostarczanie wiedzy fachowej, towarów 
i technologii oraz 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 
gospodarczej, zrównoważonej i 
innowacyjnej przyszłości przemysłu Unii, 
w tym: połączenia gigabitowe, sztuczna 
inteligencja, technologia blockchain i 
technologia rozproszonego rejestru, 
oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej i inne technologie w 
dziedzinie energii, które przyczyniają się 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r., technologie magazynowania 
energii, w tym zrównoważone baterie, 
zrównoważone technologie transportowe, 
czyste technologie wodorowe i ogniwa 
paliwowe, technologie dekarbonizacji dla 
przemysłu, takie jak produkcja stali bez 
emisji CO2, infrastruktura służąca 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla w procesach przemysłowych, 
instalacje bioenergetyczne i zakłady 
wytwórcze sprzyjające transformacji 
energetycznej, technologie gospodarki 
o obiegu zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane, systemy i 
technologie kosmiczne, w tym krytyczne 
komponenty kosmiczne, jak również 
usługi i zastosowania kosmiczne;(v) 
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zakłady recyklingu i instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w Unii; 
(vi) dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) łańcuchy dostaw i odporność na 
wstrząsy podażowe; (viii) technologie, 
nakłady i aplikacje o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich, w tym sektora 
bezpieczeństwa i obrony oraz sektora 
kosmicznego i cyberbezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa sieci 5G, oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009 i w zmianach 
wprowadzonych do niego. Ostateczni 
odbiorcy powinni posiadać siedzibę 
statutową w państwie członkowskim, nie 
powinni posiadać podmiotów zależnych 
nieprowadzących rzeczywistej działalności 
gospodarczej w państwie wymienionym w 
unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy i powinni 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 Unii.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien również być 
ukierunkowany na dostawców mających 

(29) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien również być 
ukierunkowany na dostawców mających 
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siedzibę i prowadzących działalność 
w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii i którzy 
potrzebują długoterminowych inwestycji 
lub są objęci mechanizmem monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Ponadto możliwość korzystania ze 
wsparcia w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych powinny mieć w 
szczególności ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania.

siedzibę i prowadzących działalność 
w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, którzy nie 
stanowią zagrożenia dla interesów Unii w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony 
i którzy potrzebują długoterminowych 
inwestycji lub są objęci mechanizmem 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Ponadto możliwość 
korzystania z wsparcia w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 
powinny mieć w szczególności ważne 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania, zgodne z 
celami klimatyczno-środowiskowymi Unii. 
Wsparcia finansowego nie należy jednak 
udzielać projektom niezgodnym 
z interesami strategicznymi 
i gospodarczymi Unii, na przykład 
w przypadku projektów, które 
zwiększyłyby zależność od podatnych na 
zagrożenia lub niezróżnicowanych 
łańcuchów dostaw. Segment europejskich 
inwestycji strategicznych powinien 
również wspierać strategiczną współpracę 
między partnerami biznesowymi a 
podmiotami badawczymi. Takie wsparcie 
wzmocni to synergię między InvestEU a 
programem „Horyzont Europa”.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dodanie segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych jest konieczne w 
związku z globalną pandemią COVID-19, 
jej wpływem na życie ludzi i na łańcuchy 
dostaw oraz pojawieniem się pewnych 
słabości. Powinien on wspierać 
zrównoważoną odbudowę gospodarczą 
oraz zwiększać odporność, w tym 
możliwość priorytetowego traktowania 
przydziału środków na pomoc techniczną i 
pomoc regionom słabo rozwiniętym, 
jednocześnie zapewniając ściśle 
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dodatkowy charakter wszystkich 
inwestycji wspieranych w ramach 
Funduszu InvestEU. Z tego powodu 
ważne jest, aby zapewnić widoczność 
finansowania Unii z Funduszu InvestEU, 
a w szczególności segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych i jego 
określonych priorytetów strategicznych, 
przez skuteczną komunikację, w której 
podkreśla się działania finansowane przez 
Unię i ich wyniki w celu odpowiedniego 
promowania unijnej wartości dodanej 
Funduszu InvestEU jako elementu 
odbudowy gospodarczej.

Poprawka 16
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 
zrównoważonych inwestycji z korzyścią 
dla regionów objętych sprawiedliwą 
transformacją, szczególnie w dziedzinie 
efektywności energetycznej i energii ze 
źródeł odnawialnych, jak również 
umożliwić odpowiednim regionom 
korzystanie ze specjalnej pomocy 
technicznej za pośrednictwem Funduszu 
InvestEU.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Gwarancja UE, na której opiera się 
Fundusz InvestEU, powinna być 
wykonywana przez Komisję pośrednio, 
tzn. za pośrednictwem partnerów 
wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć 
do pośredników finansowych, 
w stosownych przypadkach, i do 

(40) Gwarancja UE, na której opiera się 
Fundusz InvestEU, powinna być 
wykonywana przez Komisję pośrednio, 
tzn. za pośrednictwem partnerów 
wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć 
do pośredników finansowych, 
w stosownych przypadkach, i do 
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ostatecznych odbiorców. Proces wyboru 
partnerów wykonawczych powinien być 
przejrzysty i wolny od wszelkich 
konfliktów interesów. Komisja powinna 
zawrzeć z każdym z partnerów 
wykonawczych umowę w sprawie 
gwarancji zapewniającą im zdolność 
gwarancyjną z Funduszu InvestEU w celu 
wsparcia ich operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji, które spełniają 
kryteria kwalifikowalności Funduszu 
InvestEU i przyczyniają się do osiągnięcia 
jego celów. Zarządzanie ryzykiem 
związanym z gwarancją UE nie powinno 
utrudniać bezpośredniego dostępu 
partnerów wykonawczych do gwarancji 
UE. Po otrzymaniu gwarancji UE 
w ramach modułu unijnego partnerzy 
wykonawczy powinni w pełni odpowiadać 
za cały proces inwestycyjny i za 
prowadzenie badań due diligence 
w odniesieniu do operacji z zakresu 
finansowania lub inwestycji. Fundusz 
InvestEU powinien wspierać projekty, 
które z natury charakteryzują się wyższym 
profilem ryzyka niż projekty wspierane 
w ramach zwykłych operacji partnerów 
wykonawczych i które bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU nie mogłyby zostać 
zrealizowane przez inne podmioty 
publiczne lub prywatne, a w każdym razie 
nie w takim samym stopniu, w okresie, 
w którym można było skorzystać 
z gwarancji UE. Do kryterium 
dodatkowości mogą jednak mieć 
zastosowanie szczególne warunki 
dotyczące operacji z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych, 
wynikające z jego celu.

ostatecznych odbiorców. Proces wyboru 
partnerów wykonawczych powinien być 
przejrzysty i wolny od wszelkich 
konfliktów interesów. Komisja powinna 
zawrzeć z każdym z partnerów 
wykonawczych umowę w sprawie 
gwarancji zapewniającą im zdolność 
gwarancyjną z Funduszu InvestEU w celu 
wsparcia ich operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji, które spełniają 
kryteria kwalifikowalności Funduszu 
InvestEU i przyczyniają się do osiągnięcia 
jego celów. Zarządzanie ryzykiem 
związanym z gwarancją UE nie powinno 
utrudniać bezpośredniego dostępu 
partnerów wykonawczych do gwarancji 
UE. Po otrzymaniu gwarancji UE 
w ramach modułu unijnego partnerzy 
wykonawczy powinni w pełni odpowiadać 
za cały proces inwestycyjny i za 
prowadzenie badań due diligence 
w odniesieniu do operacji z zakresu 
finansowania lub inwestycji. Fundusz 
InvestEU powinien wspierać projekty, 
które z natury charakteryzują się wyższym 
profilem ryzyka niż projekty wspierane 
w ramach zwykłych operacji partnerów 
wykonawczych i które bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU nie mogłyby zostać 
zrealizowane przez inne podmioty 
publiczne lub prywatne, a w każdym razie 
nie w takim samym stopniu, w okresie, 
w którym można było skorzystać 
z gwarancji UE.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) W kontekście Funduszu InvestEU (59) W kontekście Funduszu InvestEU 
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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.

oraz w celu korygowania niedoskonałości 
rynku po stronie popytu na ten 
instrument, należy rozszerzać pomoc 
techniczną i zapewniać wsparcie 
w zakresie tworzenia projektów oraz 
wniosków w sprawie inwestycji, w 
szczególności w państwach członkowskich 
i regionach bez dostępu do krajowych 
banków prorozwojowych lub fachowej 
wiedzy umożliwiającej opracowywanie 
wniosków i tworzenie platform 
inwestycyjnych, jak również zapewniać 
wsparcie w zakresie 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 MŚP 
i innym podmiotom, w tym 
społecznościom i władzom lokalnym, 
dostępu do finansowania i pełnej realizacji 
ich potencjału, jak również powinno 
obejmować pomoc techniczną, w 
szczególności dla państw członkowskich o 
słabych ekosystemach finansowych. 
Szczególny nacisk należy położyć na 
zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego, w szczególności 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. 
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Należy także starać się wspierać 
budowanie zdolności potencjalnych 
promotorów projektów, zwłaszcza 
lokalnych organizacji i organów.

Poprawka 19
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 
Europejskiej na rzecz Odbudowy].

(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 
i zapewnienia obywatelom Unii 
długoterminowych korzyści 
środowiskowych i społecznych, takich jak 
wysokiej jakości miejsca pracy 
długoterminowej i infrastruktura 
publiczna, między innymi przez 
wspieranie transformacji przedsiębiorstw 
w stronę modelu zrównoważonego i ich 
transformacji cyfrowej, zgodnie z celami 
segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych, wspierania 
długoterminowego wzrostu, wysokiej 
jakości miejsc pracy i konkurencyjności. 
Takie dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych w 
rozporządzeniu [Instrument Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy].

Poprawka 20
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 

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
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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.

COVID-19, w szczególności MŚP, zgodnie 
z długoterminowymi celami Unii w 
dziedzinie klimatu, zwłaszcza z prawem o 
klimacie, oraz z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, strategicznej 
autonomii Unii, utrzymania i wzmocnienia 
ekosystemów przemysłowych, 
strategicznych łańcuchów wartości i 
transformacji klimatycznej i cyfrowej oraz 
podejmowania, kontynuacji i rozbudowy 
działań o strategicznym znaczeniu dla Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
technologii transformacyjnych, surowców i 
przyspieszenia transferu technologii, 
przełomowych badań naukowych i 
innowacji, w tym w zakresie ekosystemów 
sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości technologicznej, oraz 
środków produkcji dla przedsiębiorstw i 
konsumentów.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie operacji z zakresu 
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.

e) wspieranie operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji, w tym 
finansowania przez fundusze private 
equity i venture capital, w sektorach, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e), 
w celu utrzymania i wzmocnienia 
odporności, globalnej konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju unijnej 
gospodarki, przyczyniając się do 
strategicznej niezależności Unii;

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) do wsparcia finansowego nie 
kwalifikują się przedsiębiorstwa 
zarejestrowane w państwach ujętych w 
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unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę w wysokości 31 153 850 000 EUR 
(w cenach bieżących) z kwoty, o której 
mowa w ust. 1 akapit pierwszy, przydziela 
się na operacje realizujące działania, 
o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
[EURI] w odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. e).

Kwotę w wysokości 31 153 850 000 EUR 
(w cenach bieżących) z kwoty, o której 
mowa w ust. 1 akapit pierwszy, przydziela 
się na operacje realizujące działania, 
o których mowa w art. 2 rozporządzenia 
[EURI] w odniesieniu do celów, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. e). Priorytetowo 
traktuje się inicjatywy sprzyjające 
odporności, bezpieczeństwu i 
konkurencyjności gospodarki Unii, ze 
szczególnym naciskiem na zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia transformacji 
klimatycznej i cyfrowej, oraz powiązane 
inicjatywy, takie jak rozwój technologii i 
innowacji cyfrowych, wdrażanie sieci 5G, 
sztuczna inteligencja, bardzo szybkie sieci 
łączności elektronicznej, dane, wdrażanie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
inwestycje w efektywność energetyczną.

Poprawka 24
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 
ukierunkowane na przyszłość inwestycje 
strategiczne wspierające ostatecznych 
odbiorców, w tym MŚP i przedsiębiorstwa 
typu start-up, z siedzibą w jednym 
z państw członkowskich i prowadzących 
działalność w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji klimatycznej i cyfrowej, 
zgodnie z priorytetami opisanymi w nowej 
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strategii przemysłowej na rzecz zielonej 
i cyfrowej Europy, w tym z modelem 
rozwoju opartym na ekosystemach 
przemysłowych i z unijnym celem 
neutralności klimatycznej, jak zapisano w 
Europejskim prawie o klimacie i celu na 
2030 r. Segment ten wspiera projekty, 
które zwiększają konkurencyjność 
gospodarek państw członkowskich, 
sprzyjają odbudowie zdolności 
produkcyjnej, zmniejszają zależność od 
podatnych na zagrożenia łańcuchów 
dostaw, promują przedsiębiorczość, 
tworzenie miejsc pracy i zwiększanie 
odporności w jednym z następujących 
obszarów:

Poprawka 25
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 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz wzmacnianie 
systemu ochrony ludności;

(i) udzielanie krytycznie niezbędnej 
opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie zapasów produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych 
i środków medycznych, zwiększanie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz wzmacnianie 
systemu ochrony ludności w oparciu o 
szeroką dostępność i przystępność cenową 
produktów istotnych w nadzwyczajnych 
sytuacjach zdrowotnych;

Poprawka 26
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 

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i analoga czy cyfrowa, w tym 
elementy infrastruktury określone jako 
krytyczne w obszarach energii, transportu, 
w tym transportu publicznego i aktywnej 
mobilności, środowiska, wody, zdrowia, 
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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;

bezpiecznej komunikacji cyfrowej i 
bezpiecznych sieci cyfrowych, 5G i bardzo 
szybkich sieci łączności elektronicznej, 
internetu rzeczy, platform usług online, 
bezpiecznego przetwarzania danych na 
obrzeżach sieci i 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, administracji publicznej oraz 
bezpieczeństwa i mieszkalnictwa 
publicznego, a także tereny 
i nieruchomości nieodzowne do 
korzystania z tej infrastruktury krytycznej;

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) dostarczanie towarów i świadczenie 
usług mających zasadnicze znaczenie dla 
eksploatacji i utrzymania infrastruktury 
krytycznej wymienionej w ppkt (ii);

(iii) dostarczanie wiedzy fachowej, 
towarów i technologii oraz świadczenie 
usług mających zasadnicze znaczenie dla 
eksploatacji i utrzymania infrastruktury 
krytycznej wymienionej w ppkt (ii);

Poprawka 28
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, 
ekologiczne i cyfrowe oraz przełomowe 
innowacje, inwestowanie w które ma 
strategiczne znaczenie dla gospodarki oraz 
zrównoważonej i innowacyjnej przyszłości 
przemysłu Unii, np. reindustrializacji, 
mając na uwadze zasadę sprawiedliwej 
transformacji i obszerne korzyści 
społeczne, w tym:



PE655.653v02-00 30/45 AD\1214550PL.docx

PL

Poprawka 29
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, blockchain i 
technologia rozproszonego rejestru, 
oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa;

Poprawka 30
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 i 
inne technologie w dziedzinie energii, 
które przyczyniają się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
technologie magazynowania energii, w tym 
zrównoważone baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie z zakresu dekarbonizacji dla 
przemysłu, infrastruktura służąca 
wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku 
węgla w procesach przemysłowych, 
instalacje bioenergetyczne i zakłady 
wytwórcze sprzyjające transformacji 
energetycznej, technologie z zakresu 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz 
łańcuchy dostaw;

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) systemy i technologie kosmiczne, 
w tym krytyczne komponenty kosmiczne, 
jak również usługi i zastosowania 
kosmiczne;

Poprawka 32
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) zakłady recyklingu i instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w Unii;

Poprawka 33
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 Unii, w tym: energii, 
surowców, chyba że są one już objęte 
wymogami prawnymi, lub zapewnianie 
bezpieczeństwa żywnościowego z 
uwzględnieniem efektywnego 
gospodarowania zasobami i obiegu 
zamkniętego w strategicznych łańcuchach 
wartości i strategicznych ekosystemach;

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 

(vii) technologie, nakłady i aplikacje 
o znaczeniu krytycznym dla 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich (takich jak sektor 
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cyberbezpieczeństwo) oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009.

bezpieczeństwa i obrony oraz sektor 
kosmiczny oraz cyberbezpieczeństwo) oraz 
produkty podwójnego zastosowania 
zdefiniowane w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 428/2009 lub wszelkich jego 
późniejszych wersjach i powiązanych 
przepisach. Co więcej, odbiorcy końcowi 
nie eksportują technologii związanych 
z obroną do państw trzecich, które 
zagrażają integralności terytorialnej 
państw członkowskich lub systematycznie 
naruszają prawo międzynarodowe, lub 
utrudniają osiągnięcie bezpieczeństwa 
i stabilności w regionie lub na świecie.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) pomoc inwestycyjna i techniczna 
dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, 
przedsiębiorstw typu start-up, 
przedsiębiorstw rodzinnych i społeczności, 
w celu zwiększenia odporności ich 
łańcuchów wartości i modeli biznesowych, 
promowania umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości, a także wspierania 
warunków umożliwiających pobudzanie 
przedsiębiorczości, w tym przez rozwijanie 
sieci klastrów i ośrodków innowacji 
cyfrowych, a także w celu 
technologicznego i zrównoważonego 
rozwoju sektorowego;

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viib) wczesne wykrywanie o znaczeniu 
krytycznym i zdolność do 
skoordynowanego reagowania 
instytucjonalnego i gospodarczego na 
ryzyko kryzysu, a także opracowywanie 
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rozwiązań w zakresie ciągłości działania i 
usług dla najważniejszych instytucji i 
sektorów publicznych i prywatnych;

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viic) inwestycje w działalność 
w obszarze New Space na wszystkich 
etapach w celu wprowadzania na rynek 
najbardziej obiecujących technologii 
i zastosowań, zapewniając w ten sposób 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
kosmicznego;

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viid) inwestycje strategiczne w projekty 
dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i 
efektywności energetycznej, w tym w 
renowację budynków, które mają duży 
potencjał, aby znacząco przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w 
dyrektywach (UE) 2018/2001, (UE) 
2018/2002 i (UE) 2018/844 oraz 
neutralnego klimatycznie sektora 
budowlanego o wysokiej efektywności 
energetycznej w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu, o czym mowa w [strategii 
dotyczącej fali renowacji], lub w działania 
w ramach unijnego mechanizmu 
finansowania energii ze źródeł 
odnawialnych kwalifikujące się na 
podstawie programu InvestEU.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – akapit 2
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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 wszyscy ostateczni odbiorcy 
otrzymujący finansowanie w ramach tego 
segmentu, w szczególności finansowanie 
w dziedzinie sektora kosmicznego, sektora 
obrony i cyberbezpieczeństwa, a także 
konkretnych rodzajów projektów 
o rzeczywistych i bezpośrednich skutkach 
dla bezpieczeństwa w sektorach 
krytycznych, 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. Wsparcia 
finansowego nie udziela się, jeżeli projekt 
nie jest zgodny ze strategicznymi i 
gospodarczymi interesami Unii, na 
przykład w przypadku projektów, które 
zwiększyłyby zależność od wrażliwych lub 
niezróżnicowanych łańcuchów dostaw.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie i inwestycje na podstawie 
tego segmentu zapewniają odpowiednie 
wsparcie w odniesieniu do równoległych 
wyzwań towarzyszących transformacji 
klimatycznej i cyfrowej.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W odniesieniu do operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 
w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych w sektorze 
obrony i sektorze kosmicznym oraz 

8. W odniesieniu do operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 
w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych w sektorze 
bezpieczeństwa i obrony i sektorze 
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w sektorze cyberbezpieczeństwa 
w wytycznych inwestycyjnych można 
określić ograniczenia w odniesieniu do 
transferu praw własności intelektualnej 
dotyczących technologii o znaczeniu 
krytycznym i technologii mających 
kluczowe znaczenie dla ochrony 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich, a także w odniesieniu do 
udzielania licencji na korzystanie z tych 
praw.

kosmicznym oraz w sektorze 
cyberbezpieczeństwa w wytycznych 
inwestycyjnych można określić 
ograniczenia w odniesieniu do transferu 
praw własności intelektualnej dotyczących 
technologii o znaczeniu krytycznym 
i technologii mających kluczowe znaczenie 
dla ochrony bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich, a także 
w odniesieniu do udzielania licencji na 
korzystanie z tych praw, zwłaszcza gdy 
ostateczni odbiorcy udostępniają produkty 
związane z obronnością, przestrzenią 
kosmiczną i cyberbezpieczeństwem na 
rynku państwom trzecim, które zagrażają 
integralności terytorialnej państw 
członkowskich, naruszają prawo 
międzynarodowe oraz systematycznie 
zakłócają bezpieczeństwo i pokój 
w regionie.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do segmentu polityki 
dotyczącego zrównoważonej 
infrastruktury Centrum Doradztwa 
InvestEU promuje kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa i zapewnia im pomoc 
techniczną, jak również procedury 
upraszczające nadmierne obciążenia 
administracyjne.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w stosownych przypadkach wspiera 
promotorów projektów w opracowywaniu 
ich projektów, tak aby spełniały cele 
określone w art. 3 i 7 oraz kryteria 
kwalifikowalności określone w art. 13, a 

(c) w stosownych przypadkach wspiera 
promotorów projektów w opracowywaniu 
ich projektów, tak aby spełniały cele 
określone w art. 3 i 7 oraz kryteria 
kwalifikowalności określone w art. 13, a 
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także ułatwia opracowywanie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania i 
agregatorów dla małych projektów, w tym 
za pośrednictwem platform 
inwestycyjnych, o których mowa w lit. f) 
niniejszego ustępu, pod warunkiem że taka 
pomoc nie przesądza o stanowisku, jakie 
Komitet Inwestycyjny zajmie w sprawie 
objęcia takich projektów gwarancją UE;

także ułatwia opracowywanie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania, 
zgodnie z nadrzędnymi celami 
klimatycznymi Unii, w tym sprawiedliwą 
transformacją w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, i agregatorów dla 
małych projektów, w tym za 
pośrednictwem platform inwestycyjnych, o 
których mowa w lit. f) niniejszego ustępu, 
oraz sojuszy strategicznych 
przyczyniających się do tworzenia 
strategicznych łańcuchów wartości w 
ramach podejścia ekosystemowego, pod 
warunkiem że taka pomoc nie przesądza o 
stanowisku, jakie Komitet Inwestycyjny 
zajmie w sprawie objęcia takich projektów 
gwarancją UE;

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie wymogów określonych 
w akapicie pierwszym do projektów 
w sektorach obronności i przestrzeni 
kosmicznej jest uzależnione od dopełnienia 
wszelkich obowiązków w zakresie 
poufności lub obowiązku zachowania 
tajemnicy.

Stosowanie wymogów określonych 
w akapicie pierwszym do projektów 
w sektorach obronności i przestrzeni 
kosmicznej jest uzależnione od dopełnienia 
wszelkich obowiązków w zakresie 
poufności lub obowiązku zachowania 
tajemnicy, z wyjątkiem sytuacji, w których 
istnieją domniemania lub dowody, że 
projekty te mogłyby przynieść korzyści 
państwom trzecim, które zagrażają 
integralności terytorialnej państw 
członkowskich, naruszają prawo 
międzynarodowe oraz zakłócają pokój 
i bezpieczeństwo w regionie. Potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy, 
ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych są ujawniani 
z zapewnieniem pełnej przejrzystości. 
Muszą być umieszczani w wykazie 
cyfrowego systemu monitorowania dla 
funduszy Unii. Ten system monitorowania 
ustanawia Komisja.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 12 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) przystępne cenowo mieszkania 
socjalne58;

(ii) przystępne cenowo, zdrowe 
i energooszczędne mieszkania socjalne58;

_________________ _________________
58 Przez przystępne cenowo mieszkania 
socjalne należy rozumieć mieszkania 
skierowane do osób w niekorzystnej 
sytuacji lub w gorszym położeniu 
społecznym, które z powodu 
niewystarczających środków żyją 
w poważnej deprywacji mieszkaniowej lub 
nie są w stanie pozyskać mieszkania na 
warunkach rynkowych.

58 Przez przystępne cenowo mieszkania 
socjalne należy rozumieć mieszkania 
skierowane do osób w niekorzystnej 
sytuacji lub w gorszym położeniu 
społecznym, które z powodu 
niewystarczających środków żyją 
w poważnej deprywacji mieszkaniowej lub 
nie są w stanie pozyskać mieszkania na 
warunkach rynkowych.

Poprawka 46
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 i wirtualną i związane z nią 
towary i usługi

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.3 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do rozwoju 
technologii i zasobów krytycznych dla 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich oraz produktów 
podwójnego zastosowania

8.3 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do badań naukowych 
i rozwoju technologii i zasobów 
krytycznych dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich oraz produktów 
podwójnego zastosowania



PE655.653v02-00 38/45 AD\1214550PL.docx

PL

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.4 a Liczba klastrów i ośrodków 
innowacji cyfrowych otrzymujących 
wsparcie na potrzeby tworzenia synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi 
przedsiębiorstwami i firmami

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.5 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do dostarczania, 
wytwarzania i gromadzenia zasobów 
krytycznych, w tym niezbędnych w opiece 
medycznej

8.5 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do dostarczania, 
wytwarzania i gromadzenia zasobów 
krytycznych – chyba że w granicach 
istniejących wymogów prawnych – w tym 
niezbędnych w opiece medycznej

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7 a Liczba i wolumen operacji 
mających pomóc przedsiębiorstwom 
i społecznościom, w szczególności MŚP, w 
cyfryzacji ich działalności i zwiększeniu 
odporności ich łańcuchów wartości i 
modeli biznesowych

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7 b Liczba przedsiębiorstw typu start-
up, przedsiębiorczych firm 
technologicznych oraz ekosystemów 
innowacji, które uzyskały wsparcie i 
rozwinęły się dzięki temu instrumentowi 
inwestycyjnemu; liczba i wolumen 
operacji mających na celu promowanie 
przedsiębiorczości

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7 c Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych do poziomu 
gospodarki o zerowej emisji netto zgodnie 
z europejskimi celami klimatycznymi

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7 d Liczba zobowiązań Europejskich 
Centrów Doradztwa Inwestycyjnego w 
regionach i państwach członkowskich o 
dotychczas ograniczonych osiągnięciach 
w zakresie inicjowania i rozwoju 
projektów oraz w niedoinwestowanych 
sektorach przemysłowych, które w 
przeszłości nie korzystały z instrumentów 
inwestycyjnych Unii

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8.7 e Wzrost wolumenu inwestycji 
z funduszy private equity i venture capital 
w powiązanych projektach.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7 f Zakres regionalny i krajowy, który 
wskazuje, że państwa członkowskie 
i regiony korzystające ze wsparcia są 
rozłożone równomiernie na całym 
terytorium Unii i nie dochodzi do 
koncentracji korzyści w ograniczonej 
liczbie państw członkowskich lub 
regionów

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – ustęp 2 – punkt 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku wsparcia operacji z 
zakresu finansowania i inwestycji w 
ramach segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych inwestycja nie zostałaby 
zrealizowana, a w każdym razie nie w 
takim samym stopniu, przy finansowaniu 
rynkowym przez podmioty mające siedzibę 
i prowadzące działalność w Unii z powodu 
trudności w internalizacji korzyści dla 
interesu strategicznego Europy;

f) w przypadku wsparcia operacji z 
zakresu finansowania i inwestycji w 
ramach segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych inwestycja nie zostałaby 
zrealizowana, a w każdym razie nie przy 
finansowaniu rynkowym przez podmioty 
mające siedzibę i prowadzące działalność 
w Unii, z powodu trudności w 
internalizacji korzyści dla interesu 
strategicznego Europy i jej długofalowej 
konkurencyjności;

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – ustęp 2 – punkt 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 

(3) Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 
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można również uznać za mające charakter 
dodatkowy, jeżeli operacje te nie zostałyby 
zrealizowane, a w każdym razie nie 
w takim samym stopniu, przez inne 
podmioty prywatne lub publiczne mające 
siedzibę i działające w Unii bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU.

można również uznać za mające charakter 
dodatkowy, jeżeli operacje te nie zostałyby 
zrealizowane przez inne podmioty 
prywatne lub publiczne mające siedzibę 
i działające w Unii bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – akapit 1 – punkt 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) inwestycje związane z górnictwem 
lub wydobyciem, przetwórstwem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem stałych paliw kopalnych i ropy 
naftowej oraz inwestycje związane 
z wydobyciem gazu. Wykluczenie to nie 
ma zastosowania do:

(12) inwestycje związane z górnictwem 
lub wydobyciem, przetwórstwem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem paliw kopalnych i ropy naftowej 
oraz inwestycje związane z wydobyciem 
gazu. Wykluczenie to nie ma zastosowania 
do projektów kwalifikujących się w 
ramach [Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji].

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów, w przypadku których 
brak jest realnej alternatywy w postaci 
innej technologii;

skreśla się

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – akapit 1 – punkt 12 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projektów związanych z 
zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich 
kontrolą;

skreśla się
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Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część B – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projektów wyposażonych w 
instalacje do wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla bądź 
wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla; projektów przemysłowych lub 
badawczych prowadzących do znacznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w stosunku do mających zastosowanie 
wskaźników w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji;

skreśla się
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