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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 niekorzystny wpływ na 
zdolności przemysłowe Unii, powodując 
negatywne skutki dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz ograniczenie 
inwestycji w badania i innowacje. 
Ponadto istnieje ponadprzeciętna 
reprezentacja MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, w sektorach 
szczególnie dotkniętych kryzysem, która 
może znacznie zmniejszyć ich zdolność do 
poddania się niezbędnej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. Wpływ niedoboru 
kapitału będzie nierównomierny 
w poszczególnych sektorach i państwach 
członkowskich, prowadząc do rozbieżności 
i nierówności na rynku wewnętrznym. 
Sytuację pogarsza fakt, że zdolność 
poszczególnych państw członkowskich do 
udzielania pomocy państwa znacznie się 
różni. Redystrybucja zasobów w ramach 
instrumentu wsparcia wypłacalności (SSI) 
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powinna sprawiedliwie odzwierciedlać te 
kwestie, zapewniając odpowiednie 
wsparcie finansowe i unikając 
negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych dla przemysłu i 
pracowników.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niekorzystne skutki gospodarcze i 
społeczne kryzysu związanego z COVID-
19 dla rynku wewnętrznego, zdolności do 
inwestycji prywatnych i zatrudnienia 
mogą zagrozić zbiorowym wysiłkom 
unijnym i krajowym na rzecz osiągnięcia 
celów w dziedzinie energii i klimatu 
do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. W związku z tym 
instrument wsparcia wypłacalności 
przyczynia się do zapobiegania temu 
zjawisku.

Or. en

Poprawka 3

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 

(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 
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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].

Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19 dla 
przedsiębiorstw, gałęzi przemysłu i 
obywateli, aby upewnić się, że nikt nie 
pozostanie w tyle. Takie dodatkowe zasoby 
powinny być wykorzystywane w sposób 
zapewniający przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie EURI] przy jednoczesnym 
utrzymaniu i rozszerzaniu możliwości 
zatrudnienia w celu uniknięcia 
wykluczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Aby przeciwdziałać poważnym 
konsekwencjom gospodarczym i 
społecznym pandemii COVID-19 w Unii, 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
które napotykają trudności z powodu 
kryzysu gospodarczego i społecznego 
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
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Poprawka 5

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 i rezydencję podatkową 
w państwie członkowskim i powinny być 
aktywne w Unii w tym sensie, że prowadzą 
przeważającą część działalności w Unii 
pod względem personelu, produkcji, prac 
badawczo-rozwojowych lub innych 
rodzajów działalności gospodarczej i nie są 
kontrolowane przez państwo trzecie ani 
przez podmiot z państwa trzeciego. 
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 
dla kwalifikujących się przedsiębiorstw 
powinno być uzależnione od prowadzenia 
przez nie działalności w państwach 
członkowskich i sektorach, które są 
najbardziej dotknięte kryzysem związanym 
z COVID-19 lub w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona. Przedsiębiorstwa 
powinny zobowiązać się do 
kontynuowania działalności i utrzymania 
swojej siły roboczej w Unii oraz do 
wprowadzenia, w stosownych 
przypadkach, ograniczeń w odniesieniu do 
wypłat dywidend, wynagrodzeń kadry 
kierowniczej i programów skupu akcji 
własnych. Ponadto w celu wspierania 
dobrostanu i ożywienia gospodarczego na 
swoich terytoriach oraz w celu uniknięcia 
dalszych zakłóceń na rynku wewnętrznym 
przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie 
powinny zobowiązać się do dalszego 
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prowadzenia działalności w tym samym 
państwie członkowskim i nie przewidywać 
przeniesienia działalności do innego 
państwa członkowskiego lub do państwa 
trzeciego, przynajmniej przez czas trwania 
udzielonego wsparcia.

__________________ __________________
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 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Kryteria funduszu SSI powinny 
wyraźnie uwzględniać skutki gospodarcze 
wywołane pandemią w różnych państwach 
członkowskich i sektorach, a nie kryzys 
zdrowotny. Powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w podziale środków 
pomiędzy dotknięte kryzysem państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Gwarancję UE udzieloną 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 

(5) Gwarancję UE udzieloną 
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
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(EBI) należy zwiększyć o 66 436 320 000 
EUR, aby utworzyć trzeci obszar EFIS, tj. 
obszar wsparcia wypłacalności, w ramach 
którego należy zapewnić wsparcie 
wypłacalności.

(EBI) należy zwiększyć o 66 436 320 000 
EUR, aby utworzyć trzeci obszar EFIS, tj. 
obszar wsparcia wypłacalności, w ramach 
którego należy zapewnić wsparcie 
wypłacalności. W ramach Next 
Generation EU Unia może bezpośrednio 
finansować EBI, aby utworzyć dostępne 
środki na realizację celu w dziedzinie SSI 
w jak najkrótszym czasie, bez 
konieczności pozyskiwania tych środków 
za pośrednictwem rynku finansowego.

Or. en

Poprawka 8

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 

(8) Europejski Bank Inwestycyjny i 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi powinny zapewnić 
niezbędne wsparcie działań 
komunikacyjnych skierowanych do 
potencjalnych beneficjentów instrumentu 
wsparcia wypłacalności, takich jak 
odpowiednie przedsiębiorstwa, MŚP i inne 
kwalifikujące się podmioty. Pomoc 
techniczna powinna być również 
świadczona na rzecz kwalifikujących się 
państw członkowskich i przedsiębiorstw. 
Aktywny udział Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) 
powinien również wspierać proces 
dostarczania niezbędnych informacji. 
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 
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z prywatnymi inwestorami wspierającymi 
kwalifikujące się przedsiębiorstwa. Należy 
unikać nadmiernego zakłócania 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

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. 
Instrument wsparcia wypłacalności nie 
powinien pogłębiać istniejących 
nierówności między państwami 
członkowskimi ani osłabiać rynku 
wewnętrznego. Rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna ocenić, czy ogólna struktura 
instrumentu wsparcia wypłacalności jest 
odpowiednia do osiągnięcia jego 
podstawowego celu, tj. terminowego 
wsparcia wypłacalności kwalifikujących 
się przedsiębiorstw będących w potrzebie.

Or. en

Poprawka 9

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 

(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, nowa długoterminowa 
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wspierać działania transgraniczne. strategia przemysłowa, Europejski filar 
praw socjalnych, przepisy dotyczące 
energii i klimatu; powinny one przyczynić 
się do realizacji celów w dziedzinie energii 
i klimatu na lata 2030 i 2050, a także być 
dostosowane do polityki kredytowania 
EBI. Działania te powinny wspierać 
tworzenie lub utrzymywanie wysokiej 
jakości i trwałych miejsc pracy oraz 
działania transgraniczne w Unii, a także 
podejmowanie wyzwań przez MŚP 
związanych z transformacją ekologiczną i 
cyfrową. Powinno to odgrywać ważną rolę 
w łagodzeniu negatywnych skutków 
kryzysu związanego z COVID-19 poprzez 
tworzenie możliwości dla przedsiębiorstw i 
MŚP.

Or. en

Poprawka 10

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 określić te środki w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, przy aktywnym udziale 
związków zawodowych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
gdyż będą one odgrywać kluczową rolę 
jako pokryzysowe plany odbudowy. 
Komitet inwestycyjny powinien dokonać 
redystrybucji zasobów instrumentu 
wsparcia wypłacalności, zapewniając 
równowagę geograficzną między 
państwami członkowskimi.
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Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 –akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 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, niepodlegającym kontroli 
państwa trzeciego lub podmiotu z państwa 
trzeciego, prowadzących działalność i 
zatrudniających pracowników w Unii.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 – tiret (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 w 
przypadku projektów, w których 
uczestniczą MŚP lub które bezpośrednio 
przyczyniają się do osiągnięcia celów w 
dziedzinie energii i klimatu na lata 2030 
i 2050 lub zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie taksonomii, przyznaje się inne, 
korzystniejsze finansowo rozwiązania.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – punkt 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 państwa – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji8 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 państwa – 
nie znajdowały się w trudnej sytuacji8 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 otrzymujące wsparcie 
zobowiązują się do kontynuowania 
działalności i utrzymania swojej siły 
roboczej, a także do nieprzenoszenia 
miejsc pracy, kapitału i procesów 
produkcyjnych do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego 
oraz do wprowadzenia, w stosownych 
przypadkach, ograniczeń w odniesieniu do 
dywidend, wynagrodzeń kadry 
kierowniczej i programów skupu akcji 
własnych.

__________________ __________________
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 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
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Rozporządzenie (UE) nr 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) obejmują prawodawstwo w dziedzinie 
energii i klimatu oraz cele w dziedzinie 
energii i klimatu na lata 2030 i 2050, 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
cele środowiskowe w zakresie łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i 
przystosowywania się do niej, cele w 
dziedzinie transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, autonomii technologicznej, 
trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, generowania miejsc pracy 
wysokiej jakości oraz innowacji”.

Or. en

(Celem przedmiotowej poprawki jest zmiana przepisu zawartego w obowiązującym akcie – 
art. 6 ust. 1 lit. b) – którego nie dotyczył wniosek Komisji)

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b) w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
da) „maksymalizują zatrudnienie 
personelu w Unii”;

Or. en
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Poprawka 16

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

Tekst obowiązujący Poprawka

5c) w art. 6 ust. 1 lit. e wprowadza się 
następujące zmiany:

e) są technicznie wykonalne. „e) są technicznie wykonalne i 
innowacyjne.”

Or. en

(Celem przedmiotowej poprawki jest zmiana przepisu zawartego w obowiązującym akcie – 
art. 6 ust. 1 lit. e) – którego nie dotyczył wniosek Komisji)

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, w ramach działań w zakresie 
finansowania i inwestycji prowadzonych 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności 
mogą być wspierane wyłącznie 
przedsiębiorstwa mające siedzibę 
w państwie członkowskim i prowadzące 
działalność w Unii.

Niezależnie od przepisów akapitu 
pierwszego, w ramach działań w zakresie 
finansowania i inwestycji prowadzonych 
w ramach obszaru wsparcia wypłacalności 
mogą być wspierane wyłącznie 
przedsiębiorstwa mające siedzibę 
w państwie członkowskim i prowadzące 
działalność oraz zatrudniające 
pracowników w Unii.

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) nr 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, nową strategią przemysłową dla 
Europy10a oraz strategią MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy10b, 
a także wspierać symetryczną i sprzyjającą 
integracji społecznej odbudowę po 
pandemii COVID-19, zwracając 
szczególną uwagę na tworzenie wysokiej 
jakości i trwałych miejsc pracy oraz na 
produktywne inwestycje w MŚP, w tym w 
przedsiębiorstwa typu start-up, oraz co 
najmniej jeden z następujących celów 
ogólnych:

__________________ __________________
9 COM(2019)0640 final. 9 COM(2019)0640 final.
10 COM(2020)0067 final. 10 COM(2020)0067 final.

10a COM(2020)0102.
10b COM(2020)0103.

Or. en

Poprawka 19

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

a) dąży do tego, aby co najmniej 50 % 
finansowania z EFIS w ramach obszaru 
infrastruktury i innowacji wspierało 
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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;

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

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) – 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 stosowana do 
wspierania kwalifikujących się 
przedsiębiorstw w państwach 
członkowskich i sektorach, które 
najbardziej ucierpiały w kategoriach 
ekonomicznych w wyniku pandemii 
COVID-19 i dążących do utrzymania lub 
ewentualnego zwiększenia liczby swoich 
pracowników w Unii;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
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Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) – 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 stosowana do 
wspierania kwalifikujących się 
przedsiębiorstw w państwach 
członkowskich, w których dostępność 
państwowego wsparcia wypłacalności jest 
bardziej ograniczona.

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnia, by pomoc techniczna 
była przekazywana państwom 
członkowskim i przedsiębiorstwom. 
Instrument wsparcia wypłacalności 
propaguje się wśród kwalifikujących się 
przedsiębiorstw i MŚP poprzez 
wykorzystanie istniejących instrumentów 
w ramach EFIS, takich jak Europejskie 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 
(ECDI), w szczególności wobec MŚP, 
które mogą być narażone na nadmierne 
obciążenia administracyjne.

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zapewnia, by finansowanie z EFIS 
w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności było stosowane do 
wspierania kwalifikujących się 
przedsiębiorstw, które chcą przyczynić się 
do realizacji celów w dziedzinie klimatu i 
energii w państwach członkowskich 
popierających cel neutralności 
klimatycznej do 2050 r.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) nr 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 szczegółowe 
wytyczne dotyczące metodologii oraz 
sektorów i państw członkowskich, o 
których mowa odpowiednio w lit. a)–cb) 
zanim instrument wsparcia wypłacalności 
zacznie funkcjonować.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pośrednicy, z których usług korzysta się w 4a. Pośrednicy, z których usług 
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ramach obszaru wsparcia wypłacalności, 
muszą mieć siedzibę w państwie 
członkowskim i prowadzić działalność w 
Unii. Rada kierownicza określa wszelkie 
niezbędne wymogi dotyczące kontroli nad 
pośrednikami (funduszami, spółkami 
celowymi oraz innymi podmiotami) 
w świetle wszelkich mających 
zastosowanie względów bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego.

korzysta się w ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności, mają siedzibę w państwie 
członkowskim, nie są kontrolowani przez 
państwo trzecie ani przez podmiot z 
państwa trzeciego i prowadzą działalność i 
wykorzystują swoje wyniki w Unii. Rada 
kierownicza określa wszelkie niezbędne 
wymogi dotyczące kontroli nad 
pośrednikami (funduszami, spółkami 
celowymi oraz innymi podmiotami) 
w świetle interesu gospodarczego Unii, 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnia się kwotę maksymalnie 
100 000 000 EUR na pokrycie kosztów, 
usług doradczych oraz pomocy technicznej 
i administracyjnej, związanych 
z ustanowieniem funduszy, spółek 
celowych, platform inwestycyjnych 
i innych podmiotów utworzonych do celów 
obszaru wsparcia wypłacalności, w tym na 
potrzeby wsparcia, o którym mowa 
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 
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 techniczna skupia się 
również na wspieraniu ekologicznej 
i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, finansowanych 
w ramach tego obszaru. Usługi doradcze i 
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pomoc techniczna zapewniają 
kwalifikującym się przedsiębiorstwom i 
MŚP procedury mające na celu 
uproszczenie i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) 
również zajmuje się tymi kwestiami.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – podpunkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 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 za 
pośrednictwem inwestycji bezpośrednich 
lub innych odpowiednich mechanizmów, 
które zapewniają inwestycje kapitałowe 
lub inwestycje typu kapitałowego 
w przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W ramach obszaru wsparcia – W ramach obszaru wsparcia 
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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.

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 lub potrzebę w zakresie 
transformacji ekologicznej lub cyfrowej.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – podpunkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Załącznik II – punkt 6 – litera d (nowa) – tiret 4 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Przedsiębiorstwa zarejestrowane w 
rajach podatkowych nie kwalifikują się do 
wsparcia finansowego.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – podpunkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 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 

– Przedsiębiorstwa, na które 
ukierunkowane są fundusze, spółki celowe 
lub platformy inwestycyjne, poprzez 
inwestycje bezpośrednie lub inne 
odpowiednie ustalenia, przestrzegają 
solidnych zabezpieczeń społecznych 
i środowiskowych zgodnie z wytycznymi 
rady kierowniczej i zgodnie z przepisami 
dotyczącymi energii i klimatu. Takie 
wytyczne zawierają odpowiednie 
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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.

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), 
ustanawiają plany transformacji 
ekologicznej i inwestują w działania 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
taksonomii. Przedsiębiorstwa 
przyspieszają transformację cyfrową, 
zachowując wysokiej jakości miejsca 
pracy w Unii. Przedsiębiorstwom oferuje 
się pomoc techniczną, aby wesprzeć je 
w tego rodzaju transformacjach.

Or. en

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W ramach obszaru wsparcia 
wypłacalności kwalifikujące się produkty 
składają się z tych, których wynikiem jest 
zapewnienie przedsiębiorstwom i 
projektom inwestycji bezpośrednich lub 
innych odpowiednich ustaleń lub kapitału 
u pośrednika lub quasi-kapitału własnego.

Or. en
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Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Koncentracja geograficzna b) Koncentracja i dywersyfikacja 
geograficzna

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – podpunkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 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), aby 
uniknąć 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.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – podpunkt 4
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Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017
Załącznik II – punkt 8 – litera b – akapit 6

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 przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
pisemne uzasadnienia swoich decyzji 
dotyczących orientacyjnych limitów oraz 
limitów szczegółowych w ramach obszaru 
wsparcia wypłacalności. EFIS obejmuje 
wszystkie państwa członkowskie w sposób 
uczciwy i odpowiedni.

Or. en

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada kierownicza składa sprawozdania w 
regularnych odstępach czasu co sześć 
miesięcy, począwszy od ... [1 rok po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] do Parlamentu 
Europejskiego i Rady o beneficjentach 
tego instrumentu oraz o działaniach 
wspierających w celu zagwarantowania 
pełnej, prawidłowej i zapewnionej w 
odpowiednim czasie przejrzystości 
programu.

Or. en


