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POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

inwestycyjne nie uwzględniają potrzeb 
Unii w zakresie inwestycji strukturalnych 
służących ponownemu pobudzeniu i 
podtrzymaniu długofalowego wzrostu w 
obliczu zmian technologicznych i globalnej 
konkurencyjności, m.in. w obszarze 
innowacji, umiejętności, infrastruktury, 
MŚP, ani także potrzeby podjęcia 
kluczowych wyzwań społecznych, takich 
jak zrównoważony rozwój czy starzenie się 
społeczeństwa. W związku z tym, aby 
osiągnąć cele polityki Unii, w 
szczególności podwójny cel, jakim jest 
przyspieszenie transformacji klimatycznej 
i cyfrowej, i wspierać szybką, zdrową i 
inkluzywną odbudowę gospodarczą, 
konieczne jest wsparcie, które zaradzi 
niedoskonałościom rynku i nieoptymalnej 
sytuacji w zakresie inwestycji oraz 
zmniejszy lukę inwestycyjną w 
docelowych sektorach.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Fundusz InvestEU powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności oraz konwergencji i 
spójności społeczno-gospodarczej Unii, 
m.in. w obszarze innowacji, cyfryzacji, 
efektywnego wykorzystania zasobów 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji i 
sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych. W 
tym celu Fundusz InvestEU powinien 
wspierać projekty, które są technicznie 
wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 

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

wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 
tworząc ramy wykorzystywania 
instrumentów dłużnych, instrumentów 
opartych na podziale ryzyka i 
instrumentów kapitałowych opartych na 
gwarancji z budżetu Unii oraz, w 
stosownych przypadkach, na wkładach 
finansowych wnoszonych przez partnerów 
wykonawczych. Fundusz InvestEU 
powinien kierować się popytem, 
jednocześnie koncentrując się na 
przysporzeniu strategicznych, 
długotrwałych korzyści w kluczowych 
obszarach polityki Unii, które w 
przeciwnym razie nie zostałyby 
sfinansowane lub zostałyby sfinansowane 
w niedostatecznym stopniu – i w ten 
sposób przyczynić się do osiągnięcia celów 
polityki Unii. Wsparcie z Funduszu 
InvestEU powinno obejmować szerokie 
spektrum sektorów i regionów przy 
jednoczesnym unikaniu nadmiernej 
koncentracji sektorowej lub geograficznej i 
powinno ułatwić dostęp do finansowania 
projektom z udziałem podmiotów 
partnerskich o wysokim potencjale wzrostu 
i w kluczowych sektorach strategicznych 
we wszystkich regionach w całej UE.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niskie stopy inwestycji w 
infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, osłabiły 
zdolność Unii do stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i konwergencji. Sytuacja 
ta powoduje również ryzyko utrwalenia 
zakłóceń równowagi i negatywnie wpływa 
na rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej. Znaczących rozmiarów 

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

długoterminowej, co jest widoczne w 
szczególności w przypadku infrastruktury 
cyfrowej. Kluczowe znaczenie ma 
wspieranie łączności we wszystkich 
regionach Unii, zachęcanie do cyfryzacji 
usług publicznych, zapewnianie wsparcia 
dla przedsiębiorstw typu start-up i 
innowacyjnych MŚP w dziedzinie 
technologii cyfrowych, aby umożliwić im 
skuteczniejsze konkurowanie i 
zwiększanie skali, oraz przyspieszenie 
transformacji cyfrowej całej gospodarki w 
celu zwiększenia zarówno długofalowej 
konkurencyjności, jak i odporności 
gospodarki Unii. Znaczących rozmiarów 
inwestycje w unijną infrastrukturę, w 
szczególności w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych i efektywności 
energetycznej oraz do tworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, są niezbędne do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie 
zrównoważoności, w tym do wypełnienia 
zobowiązań Unii dotyczących celów 
zrównoważonego rozwoju, oraz do 
osiągnięcia celów w dziedzinie energii i 
klimatu na 2030 r. W związku z tym 
wsparcie z Funduszu InvestEU powinno 
być ukierunkowane na inwestycje w 
dziedzinie transportu, energii (w tym w 
efektywność energetyczną i w odnawialne 
źródła energii oraz inne bezpieczne i 
zrównoważone niskoemisyjne źródła 
energii), infrastruktury środowiskowej, 
infrastruktury związanej z działaniami na 
rzecz klimatu oraz infrastruktury morskiej i 
infrastruktury cyfrowej. Program InvestEU 
powinien priorytetowo traktować obszary, 
które są niedoinwestowane i które 
wymagają dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
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transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację i 
bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli w 
przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Chociaż przed kryzysem 
związanym z COVID-19 ogólny poziom 
inwestycji w Unii wzrastał, inwestycje w 
działalność obarczoną wyższym ryzykiem, 
taką jak badania naukowe i innowacje, 
były nadal niewystarczające i w związku z 
kryzysem najprawdopodobniej ucierpią w 
znaczący sposób. Wynikające z tego 
niedoinwestowanie badań naukowych i 
innowacji ma negatywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłową i 
gospodarczą Unii oraz jakość życia jej 
obywateli. Fundusz InvestEU powinien 
oferować odpowiednie produkty finansowe 
ukierunkowane na różne etapy cyklu 
innowacji i szerokie spektrum 
zainteresowanych stron, w szczególności 
umożliwiające udoskonalenie rozwiązań i 
ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 
tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 
na rynkach światowych oraz promowały 
doskonałość Unii w dziedzinie 

(18) Chociaż przed kryzysem 
związanym z COVID-19 ogólny poziom 
inwestycji w Unii wzrastał, inwestycje w 
działalność obarczoną wyższym ryzykiem, 
taką jak badania naukowe i innowacje, 
były nadal niewystarczające i w związku z 
kryzysem najprawdopodobniej ucierpią w 
znaczący sposób. W ramach strategii 
„Europa 2020” państwa członkowskie 
uzgodniły, że do 2020 r. co najmniej 3 % 
PKB zostanie zainwestowane w badania 
naukowe i innowacje, jednak dotychczas 
nie udało się tego osiągnąć. Badania 
naukowe i innowacje odegrają ważną rolę 
w przezwyciężaniu kryzysu i tworzeniu 
technologii niezbędnych do realizacji 
strategii politycznych i celów Unii. 
Wynikające z tego niedoinwestowanie 
badań naukowych i innowacji ma 
negatywny wpływ na konkurencyjność 
przemysłową i gospodarczą Unii oraz 
jakość życia jej obywateli. Fundusz 
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zrównoważonych technologii na szczeblu 
globalnym w synergii z programem 
„Horyzont Europa”, w tym z działaniami 
Europejskiej Rady ds. Innowacji. Aby 
udzielić takiego ukierunkowanego 
wsparcia, należy w znacznym stopniu 
oprzeć się na doświadczeniu zdobytym w 
związku z instrumentami finansowymi 
takimi jak InnovFin – Fundusze unijne dla 
innowatorów, wdrażanymi w ramach 
programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania.

InvestEU powinien oferować odpowiednie 
produkty finansowe ukierunkowane na 
różne etapy cyklu innowacji i szerokie 
spektrum zainteresowanych stron, w 
szczególności umożliwiające 
udoskonalenie rozwiązań i ich wdrażanie 
na skalę handlową w Unii, tak aby 
rozwiązania te były konkurencyjne na 
rynkach światowych oraz promowały 
doskonałość Unii w dziedzinie 
zrównoważonych technologii na szczeblu 
globalnym w synergii z programem 
„Horyzont Europa”, w tym z działaniami 
Europejskiej Rady ds. Innowacji. Aby 
udzielić takiego ukierunkowanego 
wsparcia, należy w znacznym stopniu 
oprzeć się na doświadczeniu zdobytym w 
związku z instrumentami finansowymi 
takimi jak InnovFin – Fundusze unijne dla 
innowatorów, wdrażanymi w ramach 
programu „Horyzont 2020”, aby ułatwić 
innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszy 
dostęp do finansowania.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
ważnym obszarem, który zatrudnia ponad 
22 mln osób. Na skutek pandemii COVID-
19 w sektorze turystyki odnotowano 
szczególnie dotkliwy spadek aktywności 
gospodarczej, przy czym straty w 
dochodach hoteli, restauracji, 
organizatorów turystyki, biur podróży i 
kolei dalekobieżnej szacuje się na 85 %, a 
w przypadku rejsów wycieczkowych i linii 
lotniczych – na 90 % od maja 2020 r. 
Program InvestEU powinien przyczynić się 
do wzmocnienia długofalowej 
konkurencyjności tego sektora, wspierając 
zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową 
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odbudowę w sektorze turystyki.
Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i prowadzących 
działających w Unii, których działalność 
ma strategiczne znaczenie dla Unii, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i prowadzących działalność 
w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji klimatycznej i cyfrowej, ale 
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zwiększenia odporności w obszarach 
takich jak: (i) udzielanie krytycznie 
niezbędnej opieki zdrowotnej, produkcja i 
gromadzenie produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych i 
środków medycznych, wzmacnianie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak i 
wirtualna; (iii) dostarczanie towarów i 
świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, (iv) kluczowe 
technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, ekologiczne i cyfrowe 
oraz przełomowe innowacje, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
przyszłości przemysłu Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, technologie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w UE; (vi) 
dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i zasoby krytyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich, w tym sektora obrony i 
sektora kosmicznego oraz 
cyberbezpieczeństwa, oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane w 

które zwiększają również konkurencyjność 
gospodarek państw członkowskich, w tym 
potrzeby odbudowy zdolności 
produkcyjnej państw członkowskich i 
tworzenia inwestycji ukierunkowanych na 
przyszłość, promujących przedsiębiorczość 
i tworzenie miejsc pracy, oraz zwiększenia 
odporności, w tym przez zmniejszenie 
zależności od wrażliwych łańcuchów 
dostaw. Projekty powinny wnosić unijną 
wartość dodaną oraz mieć charakter 
transgraniczny albo przynosić rzeczywistą 
wartość dodaną w więcej niż jednym 
państwie członkowskim lub regionie przez 
efekty rozlania. Żadne wsparcie nie 
powinno płynąć bezpośrednio do 
budżetów krajowych ani zastępować 
krajowych wydatków budżetowych, takich 
jak świadczenia społeczne. Obszary o 
strategicznym znaczeniu to: (i) udzielanie 
krytycznie niezbędnej opieki zdrowotnej, 
produkcja i gromadzenie produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych i 
środków medycznych, wzmacnianie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak i 
wirtualna; (iii) dostarczanie towarów i 
świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, (iv) kluczowe 
technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, ekologiczne i cyfrowe 
oraz przełomowe innowacje, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
przyszłości przemysłu Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, w szczególności w celu 
wdrażania strategii UE na rzecz morskiej 
energii odnawialnej, technologie 
magazynowania energii, w tym baterie, 



PE655.653v01-00 12/22 PA\1210009PL.docx

PL

art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
428/2009. Ostateczni odbiorcy powinni 
posiadać siedzibę statutową w państwie 
członkowskim i prowadzić działalność w 
Unii w tym sensie, że znacząca część ich 
działalności pod względem zatrudnionego 
personelu, produkcji, badań i rozwoju lub 
innych rodzajów działalności gospodarczej 
ma miejsce w Unii. Możliwość korzystania 
ze wsparcia powinny mieć projekty, które 
przyczyniają się do dywersyfikacji 
strategicznych łańcuchów dostaw na 
jednolitym rynku, ponieważ obejmują 
operacje prowadzone w wielu 
lokalizacjach w całej UE.

zrównoważone technologie transportowe, 
czyste technologie wodorowe i ogniwa 
paliwowe, technologie dekarbonizacji dla 
przemysłu, wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla, technologie gospodarki o 
obiegu zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w UE; (vi) 
dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i zasoby krytyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich, w tym sektora obrony i 
sektora kosmicznego oraz 
cyberbezpieczeństwa, oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane w 
art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 
428/2009. Ostateczni odbiorcy powinni 
posiadać siedzibę statutową w państwie 
członkowskim i prowadzić działalność w 
Unii w tym sensie, że znacząca część ich 
działalności pod względem zatrudnionego 
personelu, produkcji, badań i rozwoju lub 
innych rodzajów działalności gospodarczej 
ma miejsce w Unii. Podział puli środków 
finansowych powinien w szczególności 
zapewnić wsparcie dla równoległej 
transformacji cyfrowej i klimatycznej. 
Możliwość korzystania ze wsparcia 
powinny mieć projekty, które przyczyniają 
się do dywersyfikacji strategicznych 
łańcuchów dostaw na jednolitym rynku, 
ponieważ obejmują operacje prowadzone 
w wielu lokalizacjach w całej UE.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

strategicznych powinien również być 
ukierunkowany na dostawców mających 
siedzibę i prowadzących działalność w 
Unii, których działalność ma strategiczne 
znaczenie dla Unii i którzy potrzebują 
długoterminowych inwestycji lub są objęci 
mechanizmem monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Ponadto możliwość korzystania ze 
wsparcia w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych powinny mieć w 
szczególności ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania. Wsparcia finansowego 
nie należy jednak udzielać, jeżeli projekt 
nie jest zgodny ze strategicznymi i 
gospodarczymi interesami Unii, na 
przykład w przypadku projektów, które 
zwiększyłyby zależność od wrażliwych lub 
niezróżnicowanych łańcuchów dostaw.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dodanie segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych powinno 
uwzględniać strategiczne potrzeby Unii i 
jej przyszły dobrobyt gospodarczy. 
Stworzenie tego segmentu jest konieczne 
w związku z pandemią COVID-19, jej 
wpływem na łańcuchy dostaw i 
pojawieniem się pewnych słabości. Z tego 
powodu ważne jest, aby zapewnić 
widoczność finansowania Unii z 
Funduszu InvestEU, a w szczególności 
segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych i jego określonych 
priorytetów strategicznych, przez 
skuteczną komunikację, w której 
podkreśla się działania finansowane przez 
Unię i ich wyniki w celu odpowiedniego 
promowania unijnej wartości dodanej 
Programu InvestEU jako elementu 
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odbudowy gospodarczej.
Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii, a 
w szczególności MŚP, po kryzysie 
spowodowanym pandemią Covid-19, 
utrzymania i wzmocnienia jej 
strategicznych łańcuchów wartości i 
transformacji cyfrowej i klimatycznej oraz 
kontynuacji i rozbudowy działań o 
strategicznym znaczeniu dla Unii w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
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produkcji dla przedsiębiorstw i 
konsumentów.

technologii transformacyjnych, 
przełomowych badań naukowych i 
innowacji i środków produkcji dla 
przedsiębiorstw i konsumentów.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Kwotę w wysokości 31 153 850 
000 EUR (w cenach bieżących) z kwoty, o 
której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, 
przydziela się na operacje realizujące 
działania, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [EURI] w odniesieniu do 
celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. 
e). Kwota ta powinna być równomiernie 
rozłożona pomiędzy inicjatywy 
wspierające transformację klimatyczną i 
cyfrową, aby zapewnić odpowiednie 
wsparcie w zakresie obu wyzwań.

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) segment polityki europejskich 
inwestycji strategicznych, który obejmuje 
ukierunkowane na przyszłość inwestycje 
strategiczne wspierające ostatecznych 
odbiorców mających siedzibę w jednym z 
państw członkowskich i prowadzących 
działalność w Unii, których działalność ma 
strategiczne znaczenie dla Unii, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji klimatycznej i cyfrowej, ale 
które zwiększają również konkurencyjność 
gospodarek państw członkowskich, w tym 
potrzeby odbudowy zdolności 
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produkcyjnej państw członkowskich oraz 
promowania przedsiębiorczości i 
tworzenia miejsc pracy, oraz zwiększenia 
odporności, w jednym z następujących 
obszarów:

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) inwestycje i pomoc techniczna dla 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w 
celu cyfryzacji ich działalności i 
zwiększenia odporności ich łańcuchów 
wartości i modeli biznesowych, a także 
inicjatywy na rzecz promowania 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) inwestycje strategiczne w projekty 
dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, 
które mają duży potencjał, aby znacząco 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w dyrektywie (UE) 
2018/2001, ze szczególnym naciskiem na 
przyspieszenie wdrażania w regionach 
Unii uznanych za posiadające największe 
zasoby odnawialne;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) kluczowe technologie 
wspomagające, transformacyjne, 
niskoemisyjne i cyfrowe oraz przełomowe 
badania naukowe i innowacje, 
inwestowanie w które ma strategiczne 
znaczenie dla przyszłości i 
długoterminowej konkurencyjności 
przemysłu Unii i jest zgodne z priorytetami 
określonymi w programie „Horyzont 
Europa”; takich inwestycji dokonuje się 
również zgodnie z długoterminowymi 
strategiami na rzecz przyszłości 
europejskiego przemysłu i europejskich 
MŚP; do takich obszarów należą:

Or. en

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) dostarczanie i gromadzenie 
zapasów zasobów krytycznych na potrzeby 
podmiotów publicznych, przedsiębiorstw 

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

lub konsumentów w UE, w tym: energii, 
surowców lub zapewnianie bezpieczeństwa 
żywnościowego z uwzględnieniem 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
obiegu zamkniętego w strategicznych 
łańcuchach wartości i strategicznych 
ekosystemach;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt vii – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ponadto w przypadku inwestycji w sektor 
kosmiczny, sektor obrony i 
cyberbezpieczeństwo, a także w konkretne 
rodzaje projektów o rzeczywistych i 
bezpośrednich skutkach dla 
bezpieczeństwa w sektorach krytycznych 
ostateczni odbiorcy nie mogą podlegać 
kontroli ze strony państwa trzeciego lub 
podmiotów z państwa trzeciego, a ich 
zarządcze struktury wykonawcze muszą 
znajdować się w Unii w celu ochrony 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich. Wsparcia finansowego nie 
udziela się, jeżeli projekt nie jest zgodny ze 
strategicznymi i gospodarczymi interesami 
Unii, na przykład w przypadku projektów, 
które zwiększyłyby zależność od 
wrażliwych lub niezróżnicowanych 
łańcuchów dostaw.

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie i inwestycje w ramach tego 
segmentu przeznaczone na działania 
związane z transformacją klimatyczną i 
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cyfrową są równomiernie rozdzielone 
między te dwa równoległe wyzwania.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Partnerzy wykonawczy zapewniają, aby 
docelowo co najmniej 55 % inwestycji w 
ramach segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PA\1210009PL.docx 21/22 PE655.653v01-00

PL

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7a Liczba i wolumen operacji 
mających na celu pomoc 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
w cyfryzacji ich działalności;

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – podpunkt 8.7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7b Liczba i wolumen operacji 
mających na celu promowanie 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.7c Liczba i wolumen operacji 
mających na celu pomoc 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
w zwiększeniu odporności ich łańcuchów 
wartości i modeli biznesowych.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część A – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


