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Poprawka 36
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 
wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji 
i wyższego bezrobocia. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
na jednolitym rynku. Sytuację pogarsza 
fakt, że zdolność poszczególnych państw 
członkowskich do udzielania pomocy 
państwa znacznie się różni.

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 
wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji 
i wyższego bezrobocia. Miałoby to 
szczególnie negatywne skutki dla MŚP, 
będących fundamentem europejskiego 
przemysłu, przez co ograniczone 
inwestycje w badania i innowacje 
prowadziłyby do regresji technologicznej i 
utraty przewagi technologicznej w 
światowej konkurencji. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
i zakłóceń na jednolitym rynku. Sytuację 
pogarsza fakt, że zdolność poszczególnych 
państw członkowskich do udzielania 
pomocy państwa znacznie się różni. 
Przydział zasobów z instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinien w jak 
największym stopniu umożliwiać 
uniknięcie negatywnych skutków na 
rynku wewnętrznym.

Or. en
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Poprawka 37
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 
wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji 
i wyższego bezrobocia. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
na jednolitym rynku. Sytuację pogarsza 
fakt, że zdolność poszczególnych państw 
członkowskich do udzielania pomocy 
państwa znacznie się różni.

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 
wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji i 
wyższego bezrobocia oraz mieć istotny 
wpływ na konkurencyjność UE. Wpływ 
niedoboru kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
na jednolitym rynku. Sytuację pogarsza 
fakt, że zdolność poszczególnych państw 
członkowskich do udzielania pomocy 
państwa znacznie się różni.

Or. en

Poprawka 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 

(1) Z szacunków Komisji opartych na 
danych pochodzących od przedsiębiorstw 
wynika, że potrzeby kapitałowe 
wynikające z pandemii COVID-19 mogą 
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wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji 
i wyższego bezrobocia. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
na jednolitym rynku. Sytuację pogarsza 
fakt, że zdolność poszczególnych państw 
członkowskich do udzielania pomocy 
państwa znacznie się różni.

wynieść około 720 mld EUR w 2020 r. 
Kwota ta mogłaby wzrosnąć w przypadku, 
gdyby środki izolacji obowiązywały dłużej 
niż się obecnie zakłada, lub gdyby musiały 
zostać przywrócone z powodu ponownego 
wzrostu liczby zakażeń. Jeśli nie zostaną 
podjęte działania, te niedobory kapitału 
mogą prowadzić do przedłużającego się 
okresu niższego poziomu inwestycji 
i wyższego bezrobocia. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
między regionami i państwami. Sytuację 
pogarsza fakt, że zdolność poszczególnych 
państw członkowskich do udzielania 
pomocy państwa znacznie się różni.

Or. en

Poprawka 39
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Pandemia COVID-19 wywarła 
istotny, nagły i nieprzewidywalny wpływ 
na gospodarkę UE, co z kolei istotnie 
ograniczyło zdolność UE do czynienia 
postępów w realizacji priorytetów polityki, 
zwłaszcza Europejskiego Zielonego Ładu i 
powiązanych celów, takich jak cele 
klimatyczne, rozwój infrastruktury 
energetycznej, strategia wodorowa itp., 
strategia na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy, strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, 
nowa strategia przemysłowa na rzecz 
zielonej i cyfrowej Europy, jak również jej 
zdolności do uzyskania otwartej, 
strategicznej autonomii sprzyjającej 
konkurencyjnej, dynamicznej i 
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zrównoważonej gospodarce UE. 
Instrument wsparcia wypłacalności 
powinien być kluczowym narzędziem 
służącym zapewnieniu utrzymania lub 
przyspieszenia postępów w realizacji tych 
celów polityki.

Or. en

Poprawka 40
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W razie braku reakcji negatywne 
skutki gospodarcze COVID-19 mogą 
zagrozić osiąganiu celów klimatycznych, 
energetycznych i środowiskowych w UE. 
Instrument wsparcia wypłacalności 
powinien przyczyniać się do ciągłych 
postępów w osiąganiu tych celów.

Or. en

Poprawka 41
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Zgodnie z zobowiązaniami Unii do 
wdrożenia porozumienia klimatycznego z 
Paryża oraz celów zrównoważonego 
rozwoju instrument wsparcia 
wypłacalności powinien przyczyniać się do 
włączenia działań na rzecz klimatu w 
główny nurt polityki oraz do realizacji 
celu ujęcia klimatu w WRF na 2021–2027 
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na poziomie 30 %, a zatem co najmniej 
50 % finansowania EFIS z obszaru 
wsparcia wypłacalności powinno 
przyczyniać się do działań na rzecz 
klimatu zgodnie z założeniem osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2040 r.

Or. en

Poprawka 42
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Nadrzędnym celem instrumentu 
wsparcia wypłacalności powinno być 
zachowanie w Unii jak największej liczby 
miejsc pracy przez zapewnienie we 
wszystkich państwach członkowskich 
politycznego wsparcia przedsiębiorstwom, 
które – ogólnie rzecz biorąc – są rentowne 
w perspektywie długoterminowej, i 
umożliwienie im odzyskania potencjału, 
wzmocnienia produktywności i 
innowacyjności oraz zwiększenia 
zatrudnienia w całej Unii. Z instrumentu 
wsparcia wypłacalności nie należy 
udzielać wsparcia na działania niezgodne 
z polityką Unii.

Or. en

Poprawka 43
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
przydzielonych w jego ramach zasobów 
należy wprowadzić środki na rzecz 
odbudowy i odporności w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie EURI].

(2) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
przydzielonych w jego ramach zasobów 
należy wprowadzić środki na rzecz 
odbudowy i odporności w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie EURI], a 
jednocześnie wspierać postęp 
technologiczny i tworzenie możliwości 
rynkowych dla przedsiębiorstw, co 
spowoduje tworzenie miejsc pracy i 
pozwoli na zapobieganie bezrobociu.

Or. en

Poprawka 44
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
przydzielonych w jego ramach zasobów 
należy wprowadzić środki na rzecz 
odbudowy i odporności w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych w celu zaradzenia 

(2) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
przydzielonych w jego ramach zasobów 
należy wprowadzić środki na rzecz 
odbudowy i odporności w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych w celu zaradzenia 
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bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie EURI].

bezprecedensowym skutkom 
gospodarczym kryzysu związanego z 
COVID-19, ze szczególnym naciskiem na 
zachowanie miejsc pracy i źródeł 
utrzymania dzięki wsparciu MŚP, 
ponieważ zapewniają one dwie trzecie 
miejsc pracy w UE. Takie dodatkowe 
zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie 
terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie EURI].

Or. en

Poprawka 45
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) EFIS stanowił szczególny sukces 
pod względem mobilizacji inwestycji 
zarówno prywatnych, jak i publicznych, 
których wartość według stanu na czerwiec 
2020 r. przekraczała 500 mld EUR, a 
skorzystało z nich 1,4 mln małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP). Udział 
sektora prywatnego w mobilizacji 
inwestycji w następstwie pandemii 
COVID-19 jest szczególnie ważny, aby 
przeciwdziałać negatywnym skutkom dla 
gospodarki UE, dlatego też w 
instrumencie wsparcia wypłacalności 
należy skupić się głównie na przyciąganiu 
inwestycji prywatnych.

Or. en

Poprawka 46
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
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Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby przeciwdziałać poważnym 
konsekwencjom gospodarczym pandemii 
COVID-19 w Unii, przedsiębiorstwom, 
które napotykają trudności z powodu 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią i nie mogą uzyskać 
wystarczającego wsparcia w postaci 
finansowania rynkowego lub działań 
podejmowanych przez państwa 

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

przez państwa członkowskie, należy 
zapewnić mechanizm wsparcia 
wypłacalności w trybie pilnym w ramach 
instrumentu wsparcia wypłacalności, który 
powinien zostać dodany jako trzeci obszar 
w ramach EFIS.

Or. en

Poprawka 48
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Instrument wsparcia 
wypłacalności służy przezwyciężeniu 
gospodarczych skutków pandemii 
COVID-19. Instrument ten ma zapobiegać 
upadłości rentownych przedsiębiorstw, a 
zatem zapobiegać bezrobociu obywateli 
Unii. Celem tego instrumentu nie jest 
zmiana ukierunkowania rozwoju 
gospodarki państw członkowskich. 
Wszelkie działania podejmowane w 
świetle instrumentu wsparcia 
wypłacalności mają służyć zapobieganiu 
wyższym stopom bezrobocia.

Or. en

Poprawka 49
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19. Rada kierownicza EFIS 
powinna z góry określić obiektywne 
parametry, a koncentracja wsparcia 
powinna wynikać z tych parametrów. 
Parametry te powinny wskazywać skalę 
skutków gospodarczych pandemii 
COVID-19 w państwach członkowskich. 
Nie powinny one wskazywać zdolności 
państwa członkowskiego do udzielenia 
pomocy państwa we własnym zakresie.

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

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

Or. en
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Poprawka 50
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności, z których większość 
powinny stanowić MŚP, powinny mieć 
siedzibę i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Nie powinny 
one być częścią grupy mającej jednostki 
zależne nieprowadzące rzeczywistej 
działalności gospodarczej w państwie 
ujętym w unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy6a, a przez okres 
wsparcia powinny utrzymać znaczną część 
działalność w Unii. W stosownych 
przypadkach powinny one również 
zawiesić wypłatę dywidend, premii dla 
kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
oraz skupu akcji własnych na okres 
dwóch lat od momentu skorzystania z 
programu. Powinny one prowadzić 
działania wspierające realizację celów 
objętych niniejszym rozporządzeniem. 
Powinny one mieć rentowny model 
działalności i nie powinny się znajdować 
w trudnej sytuacji w świetle przepisów 
dotyczących pomocy państwa7 już na 
koniec 2019 r., jak również nie powinny 
uczestniczyć w praniu brudnych 
pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, 
unikaniu opodatkowania, oszustwach 
podatkowych lub uchylaniu się od 
opodatkowania. Wsparcie powinno być 
ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
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członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19, gdzie obserwuje się 
gwałtowny wzrost stopy bezrobocia lub 
w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Poprawka 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
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się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Powinny one 
również przestrzegać unijnych norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
przepisów Unii. Wsparcie powinno być 
ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona. Skorzystanie z 
instrumentu wsparcia wypłacalności, 
podobnie jak z każdego nadzwyczajnego 
środka wsparcia publicznego, wyklucza 
korzystanie z rajów podatkowych, skup 
własnych akcji, wypłatę dywidend 
udziałowcom lub premiami dla kadry 
kierowniczej.

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

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

Or. en

Poprawka 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
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sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie można 
przyznać mikroprzedsiębiorstwom oraz 
małym przedsiębiorstwom, które 
znajdowały się w trudnej sytuacji już 
31 grudnia 2019 r., ale nie są objęte 
zbiorowym postępowaniem 
upadłościowym na mocy prawa krajowego 
i nie otrzymały pomocy na ratowanie ani 
pomocy na restrukturyzację. Wsparcie 
powinno być ukierunkowane na 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa 
działające w państwach członkowskich 
i sektorach, które są najbardziej dotknięte 
kryzysem związanym z COVID-19 lub 
w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona.

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Instrument wsparcia wypłacalności utworzono zgodnie z warunkami tymczasowych ram 
środków pomocy państwa, by wesprzeć gospodarkę w czasie epidemii COVID-19 (komunikat 
C(2020)1863). Po ostatnich zmianach (komunikat C(2020)4509 z 29 czerwca 2020 r.) 
rozszerzono zakres tych ram na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa, które 
były w trudnej sytuacji już przed 31 grudnia 2019 r. Z tego względu należy wprowadzić taki 
sam zapis w instrumencie wsparcia wypłacalności.
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Poprawka 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności, w tym 
potencjał własności intelektualnej lub 
szeroko zakrojonej działalności badawczo-
rozwojowej w dziedzinie technologii, i nie 
powinny się znajdować w trudnej sytuacji7 
w świetle przepisów dotyczących pomocy 
państwa już na koniec 2019 r. Wsparcie 
powinno być ukierunkowane na 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa 
działające w państwach członkowskich 
i sektorach, które są najbardziej dotknięte 
kryzysem związanym z COVID-19 lub 
w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona.

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

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

Or. en

Poprawka 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r., chyba że ich trudną 
sytuację zaostrzyła pandemia COVID-19. 
Wsparcie powinno być ukierunkowane na 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa 
działające w państwach członkowskich 
i sektorach, które są najbardziej dotknięte 
kryzysem związanym z COVID-19 lub 
w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona.

__________________ __________________
7 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

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

art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 
z 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Poprawka 55
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa działające w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

(4) Przedsiębiorstwa wspierane 
w ramach instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny mieć siedzibę 
i prowadzić działalność w Unii, co 
oznacza, że powinny mieć siedzibę 
statutową w państwie członkowskim 
i powinny być aktywne w Unii w tym 
sensie, że prowadzą znaczną część 
działalności w Unii pod względem 
personelu, produkcji, prac badawczo-
rozwojowych lub innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Powinny one 
prowadzić działania wspierające realizację 
celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem. Powinny one mieć 
rentowny model działalności i nie powinny 
się znajdować w trudnej sytuacji w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa7 
już na koniec 2019 r. Wsparcie powinno 
być ukierunkowane na kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa, które są najbardziej 
dotknięte kryzysem związanym z COVID-
19 lub w których dostępność państwowego 
wsparcia wypłacalności jest bardziej 
ograniczona, oraz powinno być 
rozdzielane w sposób wyważony na całym 
obszarze geograficznym Unii.

__________________ __________________
7 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

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

niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 
z 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Poprawka 56
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) są trzonem gospodarki Unii i będą 
odgrywać centralną rolę w odbudowie 
gospodarki dzięki tworzeniu i 
utrzymywaniu miejsc pracy. MŚP 
szczególnie jednak odczuły skutki kryzysu 
związanego z COVID-19, gdyż według 
doniesień takie skutki ekonomiczne 
dotknęły aż 90 % unijnych MŚP, 
zwłaszcza w sektorze usług, produkcji, 
budownictwie, turystyce oraz sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym. Instrument 
wsparcia wypłacalności to element 
strategicznej polityki odbudowy Unii, 
skupionej na jak najszybszym powrocie 
ludzi do pracy, zwłaszcza dzięki 
odpowiedniemu wsparciu MŚP.

Or. en

Poprawka 57
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Wsparcie z instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinno służyć utrzymaniu 
wydajności i konkurencyjności rynków 
UE. Instrument nie powinien umożliwiać 
przedsiębiorstwom o silniejszej pozycji 
rynkowej umocnienia dominacji rynkowej 
nad konkurentami. Rada kierownicza 
powinna zatem zapewnić, aby instrument 
wsparcia wypłacalności nie przyczyniał się 
do koncentracji na rynku.

Or. en

Poprawka 58
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Oczekuje się, że kwota gwarancji 
UE dostępna w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności uruchomi maksymalnie 300 
000 000 000 EUR inwestycji w gospodarkę 
realną.

(7) Oczekuje się, że kwota gwarancji 
UE dostępna w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności uruchomi maksymalnie 300 
000 000 000 EUR inwestycji w gospodarkę 
realną. Instrument wsparcia 
wypłacalności przyczynia się do inwestycji 
w gospodarkę realną. Obszar wsparcia 
wypłacalności nie może w szczególności 
przyczyniać się do refinansowania 
istniejących długów w żadnej formie ani w 
żaden sposób.

Or. en

Poprawka 59
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Sposoby realizacji wsparcia 
powinny być elastyczne ze względu na 
potrzebę różnych rozwiązań 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Powinny one obejmować 
między innymi dokonywane przez grupę 
EBI operacje finansowania lub gwarancji 
lub inwestycje w istniejące niezależnie 
zarządzane fundusze lub w spółki celowe, 
które z kolei inwestują w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Ponadto wsparcie 
mogłoby być przekazywane za 
pośrednictwem nowo utworzonych 
niezależnie zarządzanych funduszy, w tym 
za pośrednictwem nowo utworzonych 
zespołów lub za pośrednictwem spółek 
celowych utworzonych specjalnie na 
szczeblu europejskim, regionalnym lub 
krajowym, aby korzystać z gwarancji UE 
w celu inwestowania w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Gwarancja UE mogłaby 
również zostać wykorzystana do objęcia 
gwarancją lub finansowania interwencji 
krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych dokonywanej, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, wspólnie 
z prywatnymi inwestorami wspierającymi 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa. Należy 
unikać nadmiernego zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym. 
Okazało się jednak, że długotrwałe 
skupienie się na konkurencyjności 
i podejścia rynkowe nie są w stanie 
wyeliminować rozbieżności między 
państwami członkowskimi i regionami 
powodujących utratę wielu miejsc pracy 
i przyczyniających się do upadku 
przemysłu w całych regionach.
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Or. en

Poprawka 61
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Sposoby realizacji wsparcia 
powinny być elastyczne ze względu na 
potrzebę różnych rozwiązań 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Sposoby realizacji 
powinny również wykluczać koszty lub 
przynajmniej minimalizować wpływ 
kosztów na potencjalnych beneficjentów 
instrumentu wsparcia wypłacalności, w 
szczególności na mikroprzedsiębiorstwa 
oraz małe podmioty gospodarcze i MŚP 
ogółem, jeżeli koszty te zniechęcałyby je 
do korzystania z instrumentu wsparcia 
wypłacalności lub uniemożliwiałyby im 
korzystanie z niego. Powinny one 
obejmować między innymi dokonywane 
przez grupę EBI operacje finansowania lub 
gwarancji lub inwestycje w istniejące 
niezależnie zarządzane fundusze lub 
w spółki celowe, które z kolei inwestują 
w kwalifikujące się przedsiębiorstwa. 
Ponadto wsparcie mogłoby być 
przekazywane za pośrednictwem nowo 
utworzonych niezależnie zarządzanych 
funduszy, w tym za pośrednictwem nowo 
utworzonych zespołów lub za 
pośrednictwem spółek celowych 
utworzonych specjalnie na szczeblu 
europejskim, regionalnym lub krajowym, 
aby korzystać z gwarancji UE w celu 
inwestowania w kwalifikujące się 
przedsiębiorstwa. Gwarancja UE mogłaby 
również zostać wykorzystana do objęcia 
gwarancją lub finansowania interwencji 
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krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych dokonywanej, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, wspólnie 
z prywatnymi inwestorami wspierającymi 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa. Należy 
unikać nadmiernego zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Tylko silna publiczna strategia 
przemysłowa może zagwarantować 
prawdziwie równy, zrównoważony 
i sprawiedliwy rozwój przemysłowy, w tym 
wysokiej jakości miejsca pracy, oraz 
ambitne cele społeczne i środowiskowe.

Or. en

Poprawka 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
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ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów. Komisja powinna prowadzić 
regularny nadzór i sprawować kontrolę 
nad wykorzystaniem środków oraz 
podejmować niezbędne działania, by 
nakładać sankcje za nieprawidłowe 
wykorzystywanie środków przez 
uczestniczące podmioty.

Or. en

Poprawka 64
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych, 
akcji zamiennych, podporządkowanych 
pożyczek, zaliczek zwrotnych, cichego 
udziału i innych instrumentów szczególnie 
odpowiednich na potrzeby udzielenia 
MŚP wsparcia wypłacalności) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

Or. en

Poprawka 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

(9) Fundusze kapitałowe, spółki z 
branży technologii finansowych, fundusze 
hedgingowe, spółki celowe, platformy 
inwestycyjne oraz krajowe banki 
i instytucje prorozwojowe powinny 
zapewniać kapitał własny lub quasi-kapitał 
własny (np. w formie długu hybrydowego, 
akcji uprzywilejowanych lub akcji 
zamiennych) na rzecz kwalifikujących się 
przedsiębiorstw, z wyłączeniem 
podmiotów ukierunkowanych na wykup 
(lub refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

Or. en

Poprawka 66
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów.

(9) Fundusze kapitałowe, spółki 
celowe, platformy inwestycyjne oraz 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
powinny zapewniać kapitał własny lub 
quasi-kapitał własny (np. w formie długu 
hybrydowego, akcji uprzywilejowanych 
lub akcji zamiennych) na rzecz 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem podmiotów 
ukierunkowanych na wykup lub 
refinansowanie.

Or. en
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Poprawka 67
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii.

Or. en

Poprawka 68
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być zgodne z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 [rozporządzeniu w sprawie 
systematyki], w tym z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, a także dostosowane 
do aktualnych priorytetów politycznych 
Unii, w szczególności do jej celów 
klimatycznych na 2030 r., a także celów 
zapisanych w prawie o klimacie [xxx], do 
filaru praw socjalnych oraz celów 
zrównoważonego rozwoju, jak również do 
Europejskiego Zielonego Ładu, nowej 
strategii przemysłowej dla Europy, 
strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i 
cyfrowej Europy oraz strategii na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy. Należy również wspierać działania 
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transgraniczne.

Or. en

Poprawka 69
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii, 
takich jak Europejski Zielony Ład, 
strategia na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy, strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy 
oraz nowa strategia przemysłowa na rzecz 
zielonej i cyfrowej Europy. Należy 
również wspierać działania transgraniczne.

Or. en

Poprawka 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Działania w zakresie finansowania 
i inwestycji powinny być dostosowane do 
aktualnych priorytetów politycznych Unii, 
takich jak Europejski Zielony Ład, 
Europejski filar praw socjalnych, 
Europejska karta społeczna (po 
przeglądzie) i strategia na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy. Należy również wspierać działania 
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transgraniczne.

Or. en

Poprawka 71
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Duże przedsiębiorstwa czerpiące 
korzyści z instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny być zobowiązane 
do przyjęcia wiążących planów 
transformacji, w których opiszą, jak 
dostosują swoją działalność gospodarczą 
do celów klimatycznych Unii oraz 
przyczynią się do tworzenia gospodarki o 
bardziej zamkniętym obiegu i do większej 
różnorodności biologicznej ekosystemu. 
Takie plany transformacji powinny 
obejmować odpowiednie zarządzanie 
zagrożeniem dla stabilności oraz 
zapewniać wykorzystanie wszystkich 
przyszłych wydatków kapitałowych na 
zrównoważoną działalność gospodarczą 
zgodnie z unijnymi ramami ułatwiającymi 
zrównoważone inwestycje. Powinny one 
przewidywać wycofywanie się z rodzajów 
działalności znacznie szkodzących 
osiąganiu dowolnego z celów 
środowiskowych, a także przekształcenie 
tych rodzajów działalności – w 
określonym terminie – w działania 
neutralne lub niskie oddziaływanie.

Or. en

Poprawka 72
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Przedsiębiorstwa korzystające z 
instrumentu wsparcia wypłacalności 
powinny zobowiązać się do przestrzegania 
i wdrażania równości wynagrodzeń dla 
kobiet i mężczyzn za pracę takiej samej 
wartości i powinny zapisać w swoich 
planach transformacji działania, dzięki 
którym w razie konieczności i możliwości 
będą przedkładać wcześniejsze emerytury, 
skrócony czas pracy lub środki 
równoważone nad zwolnienia oraz dalsze 
uelastycznianie i zwiększanie niepewności 
miejsc pracy. Przedsiębiorstwa 
korzystające z instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny również 
zobowiązać się do kształcenia i 
odpowiedniego przekwalifikowania 
pracowników z myślą o transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

Or. en

Poprawka 73
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Co najmniej 60 % działań w 
zakresie finansowania i inwestycji w 
obszarze wsparcia wypłacalności powinno 
być ukierunkowane na MŚP oraz 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji.

Or. en
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Poprawka 74
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy przewidzieć kwotę 100 000 
000 EUR w celu wsparcia tworzenia 
funduszy inwestycyjnych, spółek celowych 
i platform inwestycyjnych, oraz 
zarządzania nimi, w państwach 
członkowskich, w szczególności w tych, 
które nie mają rozwiniętych rynków 
funduszy kapitałowych, oraz w celu 
wsparcia transformacji ekologicznej 
i cyfrowej przedsiębiorstw finansowanych 
w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności.

(13) Należy przewidzieć kwotę 100 000 
000 EUR w celu wsparcia tworzenia 
funduszy inwestycyjnych, spółek celowych 
i platform inwestycyjnych, oraz 
zarządzania nimi, w państwach 
członkowskich, w szczególności w tych, 
które nie mają rozwiniętych rynków 
funduszy kapitałowych.

Or. en

Poprawka 75
Klemen Grošelj
w imieniu grupy Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komitet inwestycyjny 
przewidziany w rozporządzeniu w sprawie 
InvestEU powinien, po jego ustanowieniu, 
stać się odpowiedzialny również za 
udzielanie gwarancji UE na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

(14) Komitet inwestycyjny 
przewidziany w rozporządzeniu w sprawie 
InvestEU powinien, po jego ustanowieniu, 
stać się odpowiedzialny również za 
udzielanie gwarancji UE na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komitet 
inwestycyjny powinien z jednej strony 
określić środki w taki sposób, by zapewnić 
atrakcyjność instrumentu wsparcia 
wypłacalności dla potencjalnych 
beneficjentów przez unikanie biurokracji, 



AM\1210357PL.docx 33/83 PE655.703v01-00

PL

nadmiernych kosztów i obciążeń 
administracyjnych, a z drugiej strony 
powinien zapewnić przejrzystość i 
rozliczalność realizacji celów instrumentu 
wsparcia wypłacalności.

Or. en

Poprawka 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komitet inwestycyjny 
przewidziany w rozporządzeniu w sprawie 
InvestEU powinien, po jego ustanowieniu, 
stać się odpowiedzialny również za 
udzielanie gwarancji UE na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

(14) Komitet inwestycyjny 
przewidziany w rozporządzeniu w sprawie 
InvestEU powinien, po jego ustanowieniu, 
stać się odpowiedzialny również za 
udzielanie gwarancji UE na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komitet 
powinien zagwarantować aktywne 
uczestnictwo wszystkich zainteresowanych 
stron, w szczególności związków 
zawodowych.

Or. en

Poprawka 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„9) »przedsiębiorstwa« oznaczają – do 
celów obszaru wsparcia wypłacalności – 
przedsiębiorstwa, spółki projektowe, 
partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne 
struktury prawne.”;

„9) „»przedsiębiorstwa« oznaczają – do 
celów obszaru wsparcia wypłacalności – 
przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa i 
MŚP, spółki projektowe, partnerstwa 
publiczno-prywatne oraz inne struktury 



PE655.703v01-00 34/83 AM\1210357PL.docx

PL

prawne.”;

Or. en

Poprawka 78
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„c) zachowaniu po pandemii COVID-
19 wypłacalności przedsiębiorstw 
mających siedzibę w państwie 
członkowskim i prowadzących działalność 
w Unii, ze szczególnym uwzględnieniem 
MŚP.”;

Or. en

Poprawka 79
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„– wsparcie dla funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych lub 
innych mechanizmów udzielane w ramach 
obszaru wsparcia wypłacalności.”;

„– wsparcie dla funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych lub 
innych mechanizmów udzielane w ramach 
obszaru wsparcia wypłacalności, w 
szczególności dla projektów z udziałem 
MŚP, przyczyniających się do realizacji 
celów energetycznych i klimatycznych na 
2030 r. i 2050 r.”;

Or. en

Poprawka 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19;”;

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które odpowiadają 
definicji »przedsiębiorstwa w trudnej 
sytuacji«, zapisanej w rozporządzeniu 
(UE) nr 651/2014 i objętej niedawną, 
trzecią modyfikacją przyjętą przez Komisję 
29 czerwca 2020 r., która przewiduje 
możliwość skorzystania z tego rodzaju 
pomocy przez przedsiębiorstwa, które były 
w trudnej sytuacji już na koniec 2019 r.;”;

__________________ __________________
8 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

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

niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 
z 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Poprawka 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19;”;

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19. 
Wsparcia z obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się również 
przedsiębiorstwom, które znajdowały się w 
trudnej sytuacji już 31 grudnia 2019 r., 
jeżeli ich trudną sytuację zaostrzyła 
pandemia COVID-19. Nowo utworzone 
przedsiębiorstwa nie odpowiadają definicji 
„przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji” 
przez pierwsze trzy lata od rozpoczęcia 
działalności w danej dziedzinie 
działalności;”;

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

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

Uzasadnienie

Ścisłe ograniczenie czasowe do 31 grudnia 2019 r. nie obejmowałoby przedsiębiorstw, 
których sytuacja pogorszyła się za sprawą pandemii COVID-19 – te powinny uzyskać 
wsparcie z instrumentu.

Poprawka 83
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19;”;

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r. lub są uznawane za 
rentowne w perspektywie długofalowej, 
ale  stoją w obliczu znacznego ryzyka pod 
względem wypłacalności wynikającego 
z kryzysu wywołanego przez pandemię 
COVID-19;”;

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

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

Or. en

Poprawka 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19;”;

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., lub 
mikroprzedsiębiorstwom lub małym 
przedsiębiorstwom, które już 31 grudnia 
2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji, 
ale nie są objęte zbiorowym 
postępowaniem upadłościowym na mocy 
prawa krajowego i nie otrzymały pomocy 
na ratowanie ani pomocy na 
restrukturyzację, jeżeli przedsiębiorstwa te 
od tego czasu stoją w obliczu znacznego 
ryzyka pod względem wypłacalności 
wynikającego z kryzysu wywołanego przez 
pandemię COVID-19;”;

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

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

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całości tekstu. Jej przyjęcie będzie 
oznaczało konieczność wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym tekście).

Or. en

(Art. 6 ust. 1 lit. a))

Uzasadnienie

Instrument wsparcia wypłacalności utworzono zgodnie z warunkami tymczasowych ram 
środków pomocy państwa, by wesprzeć gospodarkę w czasie epidemii COVID-19 (komunikat 
C(2020)1863). Po ostatnich zmianach (komunikat C(2020)4509 z 29 czerwca 2020 r.) 
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rozszerzono zakres tych ram na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa, które 
były w trudnej sytuacji już przed 31 grudnia 2019 r. Z tego względu należy wprowadzić ten 
sam zapis w instrumencie wsparcia wypłacalności.

Poprawka 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19;”;

„wsparcia w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności udziela się jednak wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które – w świetle 
przepisów dotyczących pomocy państwa8 – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji już 
na koniec 2019 r., ale od tego czasu stoją 
w obliczu znacznego ryzyka pod względem 
wypłacalności wynikającego z kryzysu 
wywołanego przez pandemię COVID-19; 
przedsiębiorstwa uzyskujące wsparcie 
zobowiązują się do ochrony miejsc pracy i 
wynagrodzeń oraz do niewypłacania 
dywidend udziałowcom ani premii kadrze 
kierowniczej przez okres wsparcia i okres 
sześciu miesięcy od jego zakończenia;”;

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

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

Or. en

Poprawka 86
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ponadto wsparcie z obszaru wsparcia 
wypłacalności będzie udzielane wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które:
- przyjmą plany zgodnie z wytycznymi 
podanymi w załączniku II pkt 6 lit. d);
- nie uczestniczył w praniu pieniędzy, 
finansowaniu terroryzmu, unikaniu 
opodatkowania, oszustwach podatkowych 
ani uchylaniu się od opodatkowania oraz 
nie są przedmiotem dochodzenia ani 
śledztwa w sprawie takiej działalności; 
przedsiębiorstwa o skonsolidowanych 
obrotach w wysokości co najmniej 
750 000 000 EUR sporządzają i 
udostępniają bezpłatnie sprawozdanie 
zawierające informacje o podatku 
dochodowym za dany rok obrachunkowy 
zgodnie z art. 89 dyrektywy 2013/36/UE;
- nie należą do grupy mającej jednostki 
zależne nieprowadzące rzeczywistej 
działalności gospodarczej w państwie 
ujętym w unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy1a;
- nie wypłacają dywidend, rezerw ani 
premii ani nie prowadzą skupu akcji 
własnych przez co najmniej 2 lata od 
momentu skorzystania ze wsparcia z 
instrumentu wsparcia wypłacalności;
- spełniają minimalne gwarancje, o 
których mowa w art. 18 rozporządzenia 
(UE) 2020/852;
- w okresie wsparcia nie prowadzą 
relokacji ani przenoszenia miejsc pracy, 
kapitału ani procesów produkcji z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego lub 
poza Unię;
- zobowiążą się do przestrzegania i 
wdrażania równości wynagrodzeń kobiet i 
mężczyzn za pracę takiej samej 



AM\1210357PL.docx 41/83 PE655.703v01-00

PL

wartości;”;
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/pl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Poprawka 87
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

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

„b) są spójne ze strategiami politycznymi 
Unii, w tym z unijnymi zobowiązaniami 
klimatyczno-energetycznymi na 2030 r. 
oraz z celem stworzenia gospodarki 
neutralnej dla klimatu do 2040 r., a także 
celem generowania miejsc pracy wysokiej 
jakości oraz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;”;

Or. en

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obowiązującym akcie – art. 6 ust. 1 lit. b) – o 
którym nie było mowy we wniosku Komisji).Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 88
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) w art. 6 po ust. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Komisja opracowuje odrębną 
tabelę wskaźników właściwą dla obszaru 
wsparcia wypłacalności, aby ocenić 
przedsiębiorstwa potencjalnie będące 
beneficjentami obszaru wsparcia 
wypłacalności na potrzeby art. 7 ust. 12 
niniejszego rozporządzenia. Do uzyskania 
wsparcia z instrumentu wsparcia 
wypłacalności powinny kwalifikować się 
tylko przedsiębiorstwa, które uzyskają 
minimalny wynik.”;

Or. en

Poprawka 89
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) w art. 6 dodaje się ust. 3 
w brzmieniu:

skreśla się

„3. Niezależnie od przepisów ust. 2, 
w przypadku działań w zakresie 
finansowania i inwestycji prowadzonych 
w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności poddziałania prowadzone 
poprzez pośredników finansowych mogą 
zostać ograniczone do minimum.”;

Or. en
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Poprawka 90
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w art. 7 ust. 12 po akapicie drugim 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„Tabela wskaźników, która jest dla 
komitetu inwestycyjnego narzędziem 
ustalania priorytetów wykorzystywania 
unijnej gwarancji działań, w tym wsparcia 
udzielonego z obszaru wypłacalności 
konkretnym przedsiębiorstwom, i która 
zawiera wykaz najwyższych wyników i 
wartości dodanej, zostaje udostępniona 
publicznie po podpisaniu projektu. 
Publikacja nie może zawierać szczególnie 
chronionych informacji handlowych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 91
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 7 – ustęp 14 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

7b) w art. 7 ust. 14 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do „Komisja jest uprawniona do 
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przyjmowania zgodnie z art. 23 ust. 1–3 i 5 
aktów delegowanych w celu uzupełniania 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
ustanowienie tabeli wskaźników, które 
mają być stosowane przez komitet 
inwestycyjny celem zapewnienia 
niezależnej i przejrzystej oceny 
potencjalnego i faktycznego wykorzystania 
gwarancji UE. Takie akty delegowane 
przygotowywane są w ścisłym dialogu z 
EBI.”;

przyjmowania zgodnie z art. 23 ust. 1–3 i 5 
aktów delegowanych w celu uzupełniania 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
ustanowienie tabeli wskaźników, które 
mają być stosowane przez komitet 
inwestycyjny celem zapewnienia 
niezależnej i przejrzystej oceny 
potencjalnego i faktycznego wykorzystania 
gwarancji UE, w tym jej wykorzystania w 
obszarze wsparcia wypłacalności przez 
określenie metodyki punktowej oceny 
przedsiębiorstw, które mogą uzyskać 
wsparcie z obszaru wsparcia 
wypłacalności. Takie akty delegowane 
przygotowywane są w ścisłym dialogu z 
EBI.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia  wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 92
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 7 – ustęp 14 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

7c) w art. 7 ust. 14 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek EBI rada kierownicza może 
zezwolić komitetowi inwestycyjnemu na 
przeanalizowanie projektu, którego wynik 
w którymkolwiek z filarów jest niższy od 
punktacji minimalnej, jeżeli globalna ocena 
zawarta w tabeli wskaźników wykaże, że 
dane działanie związane z tym projektem 
zaradziłoby poważnej niedoskonałości 
rynku albo charakteryzuje się wysokim 

„Na wniosek EBI rada kierownicza może 
zezwolić komitetowi inwestycyjnemu na 
przeanalizowanie w obszarze 
wypłacalności projektu lub 
przedsiębiorstwa, którego wynik w 
którymkolwiek z filarów jest niższy od 
punktacji minimalnej, jeżeli globalna ocena 
zawarta w tabeli wskaźników wykaże, że 
dane działanie związane z tym projektem 
zaradziłoby poważnej niedoskonałości 
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poziomem dodatkowości.”; rynku albo charakteryzuje się wysokim 
poziomem dodatkowości.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 93
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

__________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Poprawka 94
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami Unii, w szczególności z 
celami Unii na 2030 r. oraz celami 
klimatycznymi określonymi w 
[rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
(»Europejskim prawie o klimacie«) oraz 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu 
2020/… (rozporządzeniu w sprawie 
systematyki), Europejskim filarem praw 
socjalnych, Europejskim Zielonym 
Ładem9, nową strategią przemysłową dla 
Europy, strategią MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy 
i strategią na rzecz kształtowania cyfrowej 
przyszłości Europy10, a także muszą 
wspierać symetryczną i sprzyjającą 
integracji społecznej odbudowę po 
pandemii COVID-19 oraz co najmniej 
jeden z następujących celów ogólnych:”;

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Poprawka 95
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami Unii, w tym z Europejskim 

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

Zielonym Ładem9, strategią na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy10, nową strategią przemysłową na 
rzecz zielonej i cyfrowej Europy, strategią 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy, ambicjami zapisanymi w 
programie „Horyzont Europa”, a także 
wspierać symetryczną i sprzyjającą 
integracji społecznej odbudowę po 
pandemii COVID-19 we wszystkich 
państwach członkowskich oraz co 
najmniej jeden z następujących celów 
ogólnych:”;

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Poprawka 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami Unii, w tym z Europejskim 
Zielonym Ładem9, strategią na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy10 i Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także wspierać symetryczną 
i sprzyjającą integracji społecznej 
odbudowę po pandemii COVID-19, w tym 
utrzymanie wysokiej jakości miejsc pracy i 
dobrych płac we wszystkich regionach 
Unii, oraz co najmniej jeden 
z następujących celów ogólnych:”;

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.
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Or. en

Poprawka 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Odnośne działania muszą być zgodne 
z politykami Unii, w tym z Europejskim 
Zielonym Ładem9 i strategią na rzecz 
kształtowania cyfrowej przyszłości 
Europy10, a także wspierać symetryczną 
i sprzyjającą integracji społecznej 
odbudowę po pandemii COVID-19 oraz co 
najmniej jeden z następujących celów 
ogólnych. Za szczególnie priorytetowe i 
kwalifikujące się do wsparcia należy 
uznać działania na korzyść 
przedsiębiorstw w kluczowych sektorach 
przemysłu krajowego:”;

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Poprawka 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) w art. 9 ust. 2 akapit trzeci dodaje 
się lit. ca) w brzmieniu:
„ca) rozwój infrastruktury kosmicznej i 
zastosowań niższego szczebla;”;
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Or. en

Uzasadnienie

Skutki kryzysu związanego z COVID-19 pokazały, że MŚP z sektora kosmicznego również 
potrzebują wsparcia wypłacalności.

Poprawka 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b) w art. 9 ust. 2 akapit trzeci dodaje 
się lit. ga) w brzmieniu:
„ga) moda;”;

Or. en

Uzasadnienie

Skutki kryzysu związanego z COVID-19 pokazały, że MŚP z sektora mody również potrzebują 
wsparcia wypłacalności.

Poprawka 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10c) w art. 9 ust. 2 akapit trzeci dodaje 
się lit. gb) w brzmieniu:
„gb) handel detaliczny;”;

Or. en
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Uzasadnienie

Skutki kryzysu związanego z COVID-19 pokazały, że MŚP z sektora mody również potrzebują 
wsparcia wypłacalności.

Poprawka
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10d) w art. 9 ust. 2 akapit trzeci dodaje 
się lit. gc) w brzmieniu: 
„gc) określone działania są powiązane z 
zobowiązaniem się beneficjenta do 
utrzymania lub tworzenia 
zrównoważonych miejsc pracy wysokiej 
jakości w jego działalności prowadzonej 
na terytorium UE.”;

Or. en

Poprawka 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dąży do tego, aby co najmniej 
40 % finansowania z EFIS w ramach 
obszaru infrastruktury i innowacji 
wspierało projekty zawierające 
komponenty, które przyczyniają się do 
działań w dziedzinie klimatu, zgodnie 
z zobowiązaniami podjętymi podczas 21. 
Konferencji Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu (COP21). Obliczając ten 
udział, nie uwzględnia się finansowania z 

a) dąży do tego, aby finansowanie z 
EFIS w ramach obszaru infrastruktury 
i innowacji wspierało między innymi 
projekty zawierające komponenty, które 
przyczyniają się do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. Obliczając ten 
udział, nie uwzględnia się finansowania z 
EFIS dla MŚP i małych przedsiębiorstw 
o średniej kapitalizacji. EBI stosuje swoją 
uzgodnioną na szczeblu 
międzynarodowym metodę do wskazania 
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EFIS dla MŚP i małych przedsiębiorstw 
o średniej kapitalizacji. EBI stosuje swoją 
uzgodnioną na szczeblu 
międzynarodowym metodę do wskazania 
tych komponentów projektów dotyczących 
działań w dziedzinie klimatu lub udziałów 
w kosztach;

tych komponentów projektów dotyczących 
działań w dziedzinie zrównoważonego 
klimatu lub udziałów w kosztach;

Or. en

Poprawka 103
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dąży do tego, aby co najmniej 80 % 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji oraz co najmniej 
50 % finansowania z EFIS w obszarze 
wsparcia wypłacalności wspierało projekty 
zawierające komponenty, które 
przyczyniają się do działań w dziedzinie 
klimatu, zgodnie z zobowiązaniami 
podjętymi podczas 21. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP21). Obliczając ten udział, nie 
uwzględnia się finansowania z EFIS dla 
MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji. EBI stosuje swoją 
uzgodnioną na szczeblu 
międzynarodowym metodę do wskazania 
tych komponentów projektów dotyczących 
działań w dziedzinie klimatu lub udziałów 
w kosztach;

Or. en
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Poprawka 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dąży do tego, aby co najmniej 50 % 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji wspierało 
projekty zawierające komponenty, które 
przyczyniają się do działań w dziedzinie 
klimatu, oraz aby co najmniej 20 % 
finansowania z EFIS w obszarze 
infrastruktury i innowacji wspierało 
projekty na rzecz efektywności 
energetycznej, zgodnie z zobowiązaniami 
podjętymi podczas 21. Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP21). Obliczając ten udział, nie 
uwzględnia się finansowania z EFIS dla 
MŚP. EBI stosuje swoją uzgodnioną na 
szczeblu międzynarodowym metodę do 
wskazania tych komponentów projektów 
dotyczących działań w dziedzinie klimatu 
lub udziałów w kosztach;

Or. en

Poprawka 105
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnia, by finansowanie z EFIS 
było dostosowane do kryteriów udzielania 
pożyczek przez EBI oraz z zasadą „nie 
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czyń poważnych szkód”, określoną w 
unijnym rozporządzeniu w sprawie 
systematyki, jak również by inwestycje 
finansowane w ramach EFIS podlegały 
monitorowaniu zrównoważonego 
charakteru w celu ustalenia, czy 
przynoszą szkodliwe skutki środowiskowe, 
klimatyczne lub społeczne;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zachowania wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 106
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zapewnia, by co najmniej 50 % 
finansowania z obszaru wsparcia 
wypłacalności wspierało działania, które 
kwalifikują się jako działania 
zrównoważone środowiskowo zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2020/852;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 107
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zapewnia, by większość 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności była 
wykorzystywana do wspierania 
kwalifikujących się przedsiębiorstw, które 
najbardziej ucierpiały w kategoriach 
ekonomicznych w wyniku pandemii 
COVID-19, a jednocześnie by rozdział 
środków między państwa członkowskie był 
wyważony pod względem geograficznym 
oraz by unikano koncentracji na rynku;

Or. en

Poprawka 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 109
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 110
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki poprawka 13 stanie się bezprzedmiotowa.

Poprawka 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 112
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 113
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia państwom członkowskim 
i przedsiębiorstwom, w szczególności 
MŚP, pomoc techniczną służącą szerokiej 
dystrybucji i wykorzystaniu środków z 
instrumentu wsparcia wypłacalności 
dzięki instrumentom istniejącym w EFIS, 
takich jak Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI);”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 114
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dąży do tego, aby co najmniej 65 % 
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finansowania z EFIS w obszarze wsparcia 
wypłacalności było wykorzystywane do 
wspierania kwalifikujących się małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z 
definicją z unijnego zalecenia 2003/361;”;

Or. en

Poprawka 115
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) EBI określa jasne i obiektywne 
parametry dotyczące przydziału środków z 
EFIS w  obszarze wsparcia 
wypłacalności;”;

Or. en

Uzasadnienie

W razie przyjęcia niniejszej poprawki poprawka 12 stanie się bezprzedmiotowa.

Poprawka 116
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) zapewnia wykorzystywanie 
finansowania z EFIS w obszarze wsparcia 
wypłacalności do wspierania 
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kwalifikujących się przedsiębiorstw 
chcących przyczyniać się do realizacji 
celów klimatyczno-energetycznych w 
państwach członkowskich, które 
zobowiązały się do realizacji celu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. i wdrażają ten cel;”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia  wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) zapewnia wykorzystywanie 
większości finansowania z EFIS 
w obszarze wsparcia wypłacalności do 
wspierania kwalifikujących się 
w państwach członkowskich 
przedsiębiorstw, które zobowiążą się do 
utrzymania lub tworzenia 
zrównoważonych miejsc pracy wysokiej 
jakości w ich działalności prowadzonej na 
terytorium UE.”;

Or. en

Poprawka 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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

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

Or. en

Poprawka 119
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rada kierownicza przedkłada, gdy jest to 
konieczne, szczegółowe wytyczne 
dotyczące lit. a)–c). Do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
kwalifikują się działania finansowo-
inwestycyjne są niezgodne z celami 
klimatycznymi UE.”;

Or. en

Poprawka 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się 
instrumenty prowadzą do zapewnienia 
kapitału własnego lub quasi-kapitału 
własnego przedsiębiorstwom, o którym 

„W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się 
instrumenty prowadzą do zapewnienia 
kapitału własnego lub quasi-kapitału 
własnego przedsiębiorstwom, o którym 



AM\1210357PL.docx 61/83 PE655.703v01-00

PL

mowa w art. 3 lit. c). Instrumenty 
hybrydowe mogą być stosowane zgodnie 
z załącznikiem II, jeżeli instrumenty takie 
spełniają cel obszaru wsparcia 
wypłacalności.”;

mowa w art. 3 lit. c). Instrumenty 
hybrydowe mogą być stosowane zgodnie 
z załącznikiem II, jeżeli instrumenty takie 
spełniają cel obszaru wsparcia 
wypłacalności.

W przypadku finansowania lub gwarancji 
dla instytucji, platform inwestycyjnych, 
spółek celowych lub funduszy w 
większości należących do państwa 
członkowskiego lub przez nie 
kontrolowanych do wsparcia w obszarze 
wsparcia wypłacalności kwalifikują się 
tylko hybrydowe instrumenty kapitałowe, 
takie jak akcje uprzywilejowane, prawo do 
udziału w zyskach lub ciche udziały 
dające państwu członkowskiemu rolę 
bierną. Rada kierownicza przedstawi 
szczegółowe wytyczne w tej kwestii.”;

Or. en

Poprawka 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się 
instrumenty prowadzą do zapewnienia 
kapitału własnego lub quasi-kapitału 
własnego przedsiębiorstwom, o którym 
mowa w art. 3 lit. c). Instrumenty 
hybrydowe mogą być stosowane zgodnie 
z załącznikiem II, jeżeli instrumenty takie 
spełniają cel obszaru wsparcia 
wypłacalności.”;

„W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się 
instrumenty prowadzą do zapewnienia 
kapitału własnego lub quasi-kapitału 
własnego przedsiębiorstwom, o którym 
mowa w art. 3 lit. c). Instrumenty 
hybrydowe mogą być stosowane zgodnie 
z załącznikiem II, jeżeli instrumenty takie 
spełniają cel obszaru wsparcia 
wypłacalności i uzgodnione zasady 
obowiązujące w danym państwie 
członkowskim.”;

Or. en
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Poprawka 122
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udostępnia się kwotę maksymalnie 
200 000 000 EUR na pokrycie kosztów, 
usług doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 lit. i), jak również kosztów 
związanych z zarządzaniem tymi 
funduszami, spółkami celowymi, 
platformami inwestycyjnymi i innymi 
podmiotami. Szczególny nacisk kładzie się 
na zapewnienie pomocy technicznej dla 
MŚP. Pomoc techniczną udostępnia się 
również w celu wspierania ekologicznej 
i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw 
finansowanych w ramach tego obszaru.

Or. en

Poprawka 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 14a – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udostępnia się kwotę maksymalnie 
50 000 000 EUR na pokrycie kosztów, 
usług doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 lit. i), ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich 
o mniej rozwiniętych rynkach 
kapitałowych, jak również kosztów 
związanych z zarządzaniem tymi 
funduszami, spółkami celowymi, 
platformami inwestycyjnymi i innymi 
podmiotami. Pomoc techniczną udostępnia 
się również w celu wspierania ekologicznej 
i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw 
finansowanych w ramach tego obszaru.

Or. en

Poprawka 124
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnia się kwotę maksymalnie 100 
000 000 EUR na pokrycie kosztów, usług 
doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 lit. i), ze szczególnym 

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

uwzględnieniem państw członkowskich 
o mniej rozwiniętych rynkach 
kapitałowych, jak również kosztów 
związanych z zarządzaniem tymi 
funduszami, spółkami celowymi, 
platformami inwestycyjnymi i innymi 
podmiotami. Pomoc techniczna 
koncentruje się na wspieraniu 
ekologicznej i cyfrowej transformacji 
przedsiębiorstw finansowanych w ramach 
tego obszaru.

Or. en

Poprawka 125
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 14a – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota 80 000 000 EUR będąca częścią 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, stanowi zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel, zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, i podlega przepisom art. 4 
ust. 4 i 8 rozporządzenia w sprawie 
[EURI].”;

Kwota 160 000 000 EUR będąca częścią 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, stanowi zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel, zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, i podlega przepisom art. 4 
ust. 4 i 8 rozporządzenia w sprawie 
[EURI].”;

Or. en

Poprawka 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 26
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Artykuł 14a – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota 80 000 000 EUR będąca częścią 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, stanowi zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel, zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, i podlega przepisom art. 4 
ust. 4 i 8 rozporządzenia w sprawie 
[EURI].”;

Kwota 40 000 000 EUR będąca częścią 
kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym, stanowi zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel, zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego, i podlega przepisom art. 4 
ust. 4 i 8 rozporządzenia w sprawie 
[EURI].”;

Or. en

Poprawka 127
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„Działania w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności przedstawiane są odrębnie, 
stosownie do przypadku i zgodnie 
z umową w sprawie gwarancji. 
Finansowane działania podlegają kontroli 
i monitorowaniu zrównoważonego 
charakteru pod względem klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym z myślą 
o zminimalizowaniu negatywnych 
skutków i zmaksymalizowaniu korzyści z 
perspektywy celów środowiskowych 
i społecznych Unii. W tym celu podmioty 
wnioskujące o finansowanie przekazują 
odpowiednie informacje w oparciu 
o wytyczne, które opracuje Komisja. 
Informacje te obejmują odsetek 
finansowania przeznaczonego na 
działalność gospodarczą zrównoważoną 
środowiskowo zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniającego 
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rozporządzenie (UE) 2019/2088. Projekty 
poniżej wielkości określonej w wytycznych 
są wyłączone z tej kontroli.”;

Or. en

Poprawka 128
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a) w art. 16 ust. 2 dodaje się akapit 
trzeci w brzmieniu:
„Tego rodzaju odrębne sprawozdanie 
zawiera w szczególności szczegółową 
ocenę wkładu obszaru wsparcia 
wypłacalności w transformację 
ekologiczną i cyfrową wnoszonego przez 
przedsiębiorstwa korzystające z programu, 
stosownie do planów sprawiedliwej 
transformacji ustanowionych przez 
wspierane przedsiębiorstwa.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest pilnie konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki tekstu i 
nieodłącznie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 129
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 2 – litera b – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 130
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„c) Gwarancja UE wspiera szeroką 
gamę produktów, tak aby umożliwić EFIS 
dostosowanie się do potrzeb rynkowych, 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
prywatnych inwestycji w projekty, bez 
wypierania prywatnego finansowania 
rynkowego. W związku z tym oczekuje się, 
że EBI zapewni finansowanie w ramach 
EFIS z myślą o osiągnięciu łącznej kwoty 
docelowej w wysokości co najmniej 500 
000 000 000 EUR inwestycji publicznych 
lub prywatnych w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji oraz obszaru 
MŚP łącznie, co obejmuje także 
finansowanie uruchomione za 
pośrednictwem EFI w ramach działań EFIS 
związanych z instrumentami, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 lit. b), za 
pośrednictwem krajowych banków lub 
instytucji prorozwojowych oraz poprzez 
zwiększony dostęp do finansowania dla 
podmiotów zatrudniających nie więcej niż 
3 000 pracowników. Do kwalifikujących 
się produktów zalicza się między innymi11 
pożyczki, gwarancje/kontrgwarancje, 
finansowanie typu mezzanine 
i finansowanie podporządkowane, 
instrumenty rynku kapitałowego, w tym 
instrumenty wspierające jakość kredytową, 
oraz udziały kapitałowe lub quasi-
kapitałowe, w tym za pośrednictwem 
krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych, platform 
inwestycyjnych, funduszy lub spółek 
celowych. W tym kontekście zezwala się 
EBI na ustrukturyzowanie odpowiednich 
portfeli, tak aby umożliwić wielu 
inwestorom inwestowanie w projekty 
EFIS. W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się produkty 
obejmują produkty, które prowadzą do 
zapewnienia inwestycji oraz (przy udziale 
pośredników finansowych) kapitału 
własnego lub quasi-kapitału własnego 
przedsiębiorstwom i projektom, 
z wyłączeniem podmiotów 

„c) Gwarancja UE wspiera szeroką 
gamę produktów, tak aby umożliwić EFIS 
dostosowanie się do potrzeb rynkowych, 
przy jednoczesnym zachęcaniu do 
prywatnych inwestycji w projekty, bez 
wypierania prywatnego finansowania 
rynkowego. W związku z tym oczekuje się, 
że EBI zapewni finansowanie w ramach 
EFIS z myślą o osiągnięciu łącznej kwoty 
docelowej w wysokości co najmniej 500 
000 000 000 EUR inwestycji publicznych 
lub prywatnych w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji oraz obszaru 
MŚP łącznie, co obejmuje także 
finansowanie uruchomione za 
pośrednictwem EFI w ramach działań EFIS 
związanych z instrumentami, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 lit. b), za 
pośrednictwem krajowych banków lub 
instytucji prorozwojowych oraz poprzez 
zwiększony dostęp do finansowania dla 
podmiotów zatrudniających nie więcej niż 
250 pracowników. Do kwalifikujących się 
produktów zalicza się między innymi11 
pożyczki, gwarancje/kontrgwarancje, 
finansowanie typu mezzanine 
i finansowanie podporządkowane, 
instrumenty rynku kapitałowego, w tym 
instrumenty wspierające jakość kredytową, 
oraz udziały kapitałowe lub quasi-
kapitałowe, w tym za pośrednictwem 
krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych, platform 
inwestycyjnych, funduszy lub spółek 
celowych. W tym kontekście zezwala się 
EBI na ustrukturyzowanie odpowiednich 
portfeli, tak aby umożliwić wielu 
inwestorom inwestowanie w projekty 
EFIS. W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się produkty 
obejmują produkty, które prowadzą do 
zapewnienia inwestycji oraz (przy udziale 
pośredników finansowych) kapitału 
własnego lub quasi-kapitału własnego 
przedsiębiorstwom i projektom, 
z wyłączeniem podmiotów 
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ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów. Oczekuje się, że EBI i EFI 
zapewnią finansowanie z myślą 
o osiągnięciu kwoty docelowej 
w wysokości maksymalnie 300 000 000 
000 EUR inwestycji w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności.

ukierunkowanych na wykup (lub 
refinansowanie) z celem wyprzedaży 
aktywów. Oczekuje się, że EBI i EFI 
zapewnią finansowanie z myślą 
o osiągnięciu kwoty docelowej 
w wysokości maksymalnie 300 000 000 
000 EUR inwestycji w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności.”;

__________________ __________________
11 Powyższe wyliczenie stanowi 
niewyczerpujący wykaz produktów, które 
mogą być oferowane za pośrednictwem 
EFIS.”;

11 Powyższe wyliczenie stanowi 
niewyczerpujący wykaz produktów, które 
mogą być oferowane za pośrednictwem 
EFIS.

Or. en

Poprawka 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Gwarancja UE może być 
wykorzystywana do wspierania 
dokonywanych przez EBI lub EFI operacji 
finansowania lub gwarancji lub inwestycji 
w fundusze, spółki celowe lub inne 
platformy inwestycyjne, w tym za 
pośrednictwem krajowych banków lub 
instytucji prorozwojowych lub innych 
odpowiednich mechanizmów, które 
zapewniają inwestycje kapitałowe lub 
inwestycje typu kapitałowego 
w przedsiębiorstwa.

— Gwarancja UE może być 
wykorzystywana do wspierania 
dokonywanych przez EBI lub EFI operacji 
finansowania lub gwarancji lub inwestycji 
w fundusze, spółki celowe lub inne 
platformy inwestycyjne, w tym za 
pośrednictwem krajowych banków lub 
instytucji prorozwojowych lub innych 
odpowiednich mechanizmów, które 
zapewniają inwestycje kapitałowe lub 
inwestycje typu kapitałowego 
w przedsiębiorstwa. Skorzystanie z 
gwarancji UE nie wpływa na niezależność 
i autonomię procesu decyzyjnego 
beneficjentów.

Or. en
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Poprawka 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 6 – litera d (nowa) – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej.

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej, a także na 
wsparcie i tworzenie zrównoważonych 
miejsc pracy wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 134
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 6 – litera d (nowa) – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej.

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii, małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej.
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Or. en

Poprawka 135
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 6 – litera d (nowa) – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej.

— W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności szczególny nacisk kładzie 
się na fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne, które są 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność transgraniczną 
w Unii lub na przedsiębiorstwa, które mają 
znaczny potencjał w zakresie transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej lub są w jej 
trakcie.

Or. en

Poprawka 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne zapewniają 
finansowanie na warunkach komercyjnych 
lub na warunkach zgodnych 
z tymczasowymi ramami pomocy 
państwa12, przy jednoczesnym należytym 
uwzględnieniu europejskiego charakteru 
instrumentu wsparcia wypłacalności oraz 
niezależnego zarządzania funduszami oraz 

— Fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne zapewniają 
finansowanie na warunkach komercyjnych 
lub na warunkach zgodnych 
z tymczasowymi ramami pomocy 
państwa12 i ich niedawną, trzecią 
modyfikacją przyjętą przez Komisję 
Europejską 29 czerwca 2020 r., przy 
jednoczesnym należytym uwzględnieniu 
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innymi podmiotami. europejskiego charakteru instrumentu 
wsparcia wypłacalności oraz niezależnego 
zarządzania funduszami oraz innymi 
podmiotami.

__________________ __________________
12 Komunikat Komisji: Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19, (C(2020) 1863 
zmieniony przez C(2020) 3156 final).

12 Komunikat Komisji: Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19, (C(2020) 1863 
zmieniony przez C(2020) 3156 final).

Or. en

Poprawka 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne zapewniają 
finansowanie na warunkach komercyjnych 
lub na warunkach zgodnych 
z tymczasowymi ramami pomocy 
państwa12, przy jednoczesnym należytym 
uwzględnieniu europejskiego charakteru 
instrumentu wsparcia wypłacalności oraz 
niezależnego zarządzania funduszami oraz 
innymi podmiotami.

— Fundusze, spółki celowe lub 
platformy inwestycyjne zapewniają 
finansowanie na warunkach komercyjnych 
lub na warunkach zgodnych z zasadami 
pomocy państwa, przy jednoczesnym 
należytym uwzględnieniu europejskiego 
charakteru instrumentu wsparcia 
wypłacalności oraz niezależnego 
zarządzania funduszami oraz innymi 
podmiotami.

__________________
12 Komunikat Komisji: Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19, (C(2020) 1863 
zmieniony przez C(2020) 3156 final).

Or. en
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Poprawka 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, zobowiązują 
się do utrzymania i tworzenia możliwie 
dużej liczby zrównoważonych miejsc pracy 
wysokiej jakości w działalności 
prowadzonej na terytorium UE.

Or. en

Poprawka 139
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, przestrzegają 
zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej opartymi na art. 17 i 18 
rozporządzenia 2020/852. Takie wytyczne 
powinny zawierać odpowiednie 
postanowienia dotyczące unikania 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
przy uwzględnieniu wielkości 
przedsiębiorstw oraz łagodniejszych 
wymogów dla MŚP. Przedsiębiorstwa 
objęte obowiązkiem publikowania 
informacji niefinansowych na podstawie 
art. 19a lub art. 29a dyrektywy 
2013/34/UE opracowują plany 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej. 
Przedsiębiorstwa zachęca się również do 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
Przedsiębiorstwom udostępnia się pomoc 
techniczną, aby wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.

Plany transformacji zapewniają co 
najmniej:
- dostosowanie działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa do celów klimatycznych 
Unii na 2030 r. oraz celów określonych w 
[rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
(»Europejskim prawie o klimacie«)];
- w stosownych przypadkach dostosowanie 
działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa do celów 
środowiskowych zawartych w art. 9 lit. b)–
f) rozporządzenia 2020/852;
- wprowadzenie odpowiedniego 
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zarządzania w celu oceny i minimalizacji 
zagrożenia dla stabilności;
- wykorzystanie wszystkich przyszłych 
wydatków kapitałowych na aktywa lub 
procesy związane z działalnością 
gospodarczą kwalifikowaną jako 
zrównoważona środowiskowo zgodnie z 
art. 3 i 9 rozporządzenia 2020/852;
- zaplanowane wycofanie się z 
działalności istotnie szkodzącej realizacji 
dowolnego z celów środowiskowych 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia 2020/852, 
a także przekształcenie takiej działalności 
– w określonym terminie – w działalność 
neutralną lub o niskim oddziaływaniu;
- wyznaczenie celów dotyczących 
zatrudnienia wysokiej jakości i równości 
płci, w tym równości wynagrodzeń.
Plany transformacji to dokumenty oparte 
na podstawach naukowych i obejmujące 
całe przedsiębiorstwo, opracowywane na 
podstawie wytycznych Komisji 
Europejskiej z 2019 r. dotyczących 
zgłaszania informacji związanych z 
klimatem. Zawierają one cele pośrednie i 
są aktualizowane raz do roku oraz 
przewidują ocenę ex-post realizacji celów 
pośrednich.
Przedsiębiorstwa, które nie są objęte 
obowiązkiem publikowania informacji 
niefinansowych na podstawie art. 19a lub 
art. 29a dyrektywy 2013/34/UE, 
opracowują plany transformacji, 
wyjaśniając, czy i w jakim zakresie ich 
działalność gospodarcza wspiera 
realizację celów środowiskowych, o 
których mowa w art. 3 rozporządzenia 
2020/852. W stosownym przypadku plany 
obejmują cele dotyczące odsetka 
wydatków kapitałowych i odsetka 
wydatków operacyjnych na aktywa lub 
procesy związane z działalnością 
gospodarczą kwalifikowaną jako 
zrównoważona środowiskowo zgodnie z 
art. 3 i 9 rozporządzenia w sprawie 
systematyki. Plany obejmują również cel 
dotyczący miejsc pracy wysokiej jakości 
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oraz środków na rzecz utrzymania 
zatrudnienia, a także cele związane z 
równością płci, w tym równością 
wynagrodzenia. Plany zawierają cele 
pośrednie i są aktualizowane raz do roku 
oraz przewidują ocenę ex-post realizacji 
celów pośrednich.
MŚP korzystają z uproszczonych 
szablonów, które opracuje Komisja, a przy 
tworzeniu planów transformacji 
korzystają również z ukierunkowanej 
pomocy finansowej i technicznej.

Or. en

Poprawka 140
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, zachęca się do 
przestrzegania w możliwie największym 
stopniu minimalnych solidnych 
zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej. Takie wytyczne 
powinny zawierać odpowiednie 
postanowienia dotyczące unikania 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
przy uwzględnieniu wielkości 
przedsiębiorstw oraz łagodniejszych 
wymogów dla MŚP. Przedsiębiorstwa 
o pewnym stopniu narażenia w kontekście 
ustalonego uprzednio wykazu rodzajów 
działalności szkodliwych dla środowiska, 
w szczególności przedsiębiorstwa 
z sektorów objętych unijnym systemem 

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

handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), 
zachęca się do ustanowienia w przyszłości 
planów transformacji ekologicznej. 
Przedsiębiorstwa zachęca się również do 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
Przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
udostępnia się pomoc techniczną, aby 
wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.

Or. en

Poprawka 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, przestrzegają 
solidnych zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej. Takie wytyczne 
powinny zawierać odpowiednie 
postanowienia dotyczące utrzymania 
wysokiej jakości miejsc pracy i unikania 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
przy uwzględnieniu wielkości 
przedsiębiorstw oraz łagodniejszych 
wymogów dla MŚP. Przedsiębiorstwa 
o pewnym stopniu narażenia w kontekście 
ustalonego uprzednio wykazu rodzajów 
działalności szkodliwych dla środowiska, 
w szczególności przedsiębiorstwa 
z sektorów objętych unijnym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), 
opracowują plany transformacji 
ekologicznej obejmujące jasne i ambitne 
cele ograniczenia emisji CO2. 
Przedsiębiorstwa zachęca się również do 
przyspieszenia transformacji cyfrowej. 
Przedsiębiorstwom udostępnia się pomoc 
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techniczną, aby wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.

techniczną, aby wesprzeć je w tego rodzaju 
transformacjach.

Or. en

Poprawka 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 6 – litera d (nowa) – tiret 7 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Przedsiębiorstwa zarejestrowane w 
rajach podatkowych lub działające w 
rajach podatkowych bezpośrednio lub 
poprzez jednostki zależne bez uprzedniego 
dowodu prowadzenia znacznej części 
działalności w danych państwach nie 
kwalifikują się do wsparcia w obszarze 
wsparcia wypłacalności. Skup akcji 
własnych oraz wypłata dywidend 
akcjonariuszom lub premii kadrze 
kierowniczej są niezgodne ze wsparciem w 
ramach obszaru wsparcia wypłacalności.

Or. en

Poprawka 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na koniec danego okresu inwestycyjnego 
działania wspierane z EFIS nie mogą 
koncentrować się na żadnym określonym 
terytorium. W tym celu rada kierownicza 
przyjmuje orientacyjne wytyczne 

Na koniec danego okresu inwestycyjnego 
działania wspierane z EFIS nie mogą 
koncentrować się na żadnym określonym 
terytorium. W tym celu rada kierownicza 
przyjmuje wytyczne dotyczące 
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dotyczące dywersyfikacji i koncentracji 
geograficznej. Rada kierownicza może 
podjąć decyzję o zmianie tych 
orientacyjnych limitów po konsultacji 
z komitetem inwestycyjnym.

dywersyfikacji i koncentracji 
geograficznej. Rada kierownicza może 
podjąć decyzję o zmianie tych 
orientacyjnych limitów po konsultacji 
z komitetem inwestycyjnym.

Or. en

Poprawka 144
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a lit. b) i c), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich. Rada kierownicza 
regularnie podsumowuje gospodarczy 
wpływ pandemii COVID-19 na państwa 
członkowskie i poszczególne sektory. Na 
tej podstawie rada kierownicza może 
podjąć decyzję o zmianie tych limitów, po 
konsultacji z komitetem inwestycyjnym.

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a i lit. b), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich. Rada kierownicza z góry 
określa zatem obiektywne parametry, na 
podstawie których można dostosować 
limity inwestycji pod względem 
dywersyfikacji i koncentracji.

Or. en

Poprawka 145
Jessica Stegrud
w imieniu grupy ECR
Robert Roos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
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Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a lit. b) i c), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich. Rada kierownicza 
regularnie podsumowuje gospodarczy 
wpływ pandemii COVID-19 na państwa 
członkowskie i poszczególne sektory. Na 
tej podstawie rada kierownicza może 
podjąć decyzję o zmianie tych limitów, po 
konsultacji z komitetem inwestycyjnym.

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a lit. b) i c), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich. Rada kierownicza z góry 
określa zatem obiektywne parametry, na 
podstawie których można dostosować 
limity inwestycji pod względem 
dywersyfikacji i koncentracji.

Or. en

Poprawka 146
Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a lit. b) i c), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich. Rada kierownicza 
regularnie podsumowuje gospodarczy 
wpływ pandemii COVID-19 na państwa 
członkowskie i poszczególne sektory. Na 
tej podstawie rada kierownicza może 
podjąć decyzję o zmianie tych limitów, po 

Rada kierownicza określa szczegółowe 
limity dywersyfikacji i koncentracji 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
tak aby zapewnić spełnienie odpowiednich 
wymogów art. 9 ust. 2a lit. b) i c), przy 
jednoczesnym uniknięciu nadmiernej 
koncentracji w ograniczonej liczbie państw 
członkowskich lub rynków. Rada 
kierownicza regularnie podsumowuje 
gospodarczy wpływ pandemii COVID-19 
na przedsiębiorstwa w całej UE. Na tej 
podstawie rada kierownicza może podjąć 
decyzję o zmianie tych limitów, po 
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konsultacji z komitetem inwestycyjnym. konsultacji z komitetem inwestycyjnym.

Or. en

Poprawka 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
pisemne uzasadnienia swoich decyzji 
dotyczących orientacyjnych limitów oraz 
limitów szczegółowych w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności. EFIS powinien 
dążyć do objęcia wszystkich państw 
członkowskich.”.

Rada kierownicza bezzwłocznie udostępnia 
analizę i przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie pisemne 
uzasadnienia swoich decyzji dotyczących 
orientacyjnych limitów oraz limitów 
szczegółowych w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności. EFSI powinien obejmować 
i wspierać równy i zrównoważony rozwój 
wszystkich regionów UE.”.

Or. en

Poprawka 148
Henrike Hahn
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza w regularnych 
odstępach, a co najmniej raz w roku 
składa Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat 
beneficjentów instrumentu oraz 
wspieranych działań, by zapewnić pełną, 
prawidłową i terminową przejrzystość 



AM\1210357PL.docx 83/83 PE655.703v01-00

PL

programu.”.

Or. en


