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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Celem budżetu UE jest poprawa jakości życia ludności we wszystkich regionach Unii 

Europejskiej dzięki wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

(funduszy ESI).  Program InvestEU ma też zapewniać gwarancję budżetową UE w celu 

wsparcia inwestycji i dostępu do środków finansowych w UE. 

Niniejsza opinia skupia się na relacji między tymi dwoma instrumentami inwestycyjnymi, a 

także na aspektach dotyczących roli regionów w InvestEU (w tym roli organów lokalnych i 

regionalnych oraz partnerów wykonawczych oprócz EBI). 

Na potrzeby WRF na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje ograniczenie zasobów 

na rzecz wszystkich funduszy ESI o 10 % w porównaniu z obecnymi WRF.  Chociaż 

przewidziano dodatkowe środki finansowe na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Fundusz Spójności zmniejszono prawie o połowę, a zasoby na rzecz współpracy 

transgranicznej (INTERREG) stanowią jedynie 2,5 % łącznej alokacji w ramach Funduszu 

Spójności.  Tak wygląda bieżąca sytuacja, którą Parlament Europejski chce zmienić. 

Polityka spójności jest jedyną polityką UE, która umożliwia państwom członkowskim i 

regionom wdrażanie prawdziwych strategii rozwoju różnych regionów oraz pełne 

zaangażowanie w europejskie strategie polityczne takie jak rynek wewnętrzny.  Stanowi 

główne narzędzie UE na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz 

długoterminową politykę inwestycyjną, wdrażaną za pośrednictwem krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (2018/0196 (COD)) – 

głównego rozporządzenia dotyczącego EFRR, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS+) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – 

przewiduje, że zasoby polityki spójności z funduszy ESI mogą być przeznaczone na 

finansowanie InvestEU lub przekazane do innych funduszy bądź instrumentów.  Pięć procent 

całkowitej alokacji z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu (a w należycie 

uzasadnionych przypadkach nawet większy procent) może zostać wniesione do InvestEU. 

Sprawozdawczyni sprzeciwia się tej strategii.  Jej zdaniem zachęci to tylko państwa 

członkowskie do wycofania zasobów z projektów polityki spójności.  Jako że zaproponowane 

przepisy regulujące kwoty przekazywane do InvestEU są prostsze (np. nie mają do nich 

zastosowania zasady pomocy państwa), państwa członkowskie mogą korzystać z tej ścieżki i 

stracić z oczu regionalne potrzeby, których broni obecna polityka spójności. 

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez współsprawozdawców co do rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów, sprzeciwiającym się sugerowanemu wkładowi z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu w InvestEU (art. 10 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów), sprawozdawczyni sugeruje usunięcie tak zwanego „modułu państw 

członkowskich” InvestEU.  Podczas gdy doceniono wysiłki mające na celu zwiększenie 

synergii i komplementarności między funduszami ESI i InvestEU, prosty transfer środków 

prowadzący do zmniejszenia zasobów na projekty polityki spójności nie stanowi rozwiązania.  

To uzasadnienie było także częścią stanowiska PE w ramach tak zwanej procedury zbiorczej. 

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że oznaczałoby to dużą zmianę dla sugerowanego 
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programu InvestEU.  Uważa ona jednak, że trwały sukces przyszłej polityki spójności, jako 

głównej polityki inwestycyjnej Unii oraz jednego z najbardziej konkretnych przejawów 

solidarności, jest uzależniony od dostępności finansowania. Ograniczenie finansowania 

przyniosłoby efekty odwrotne do zamierzonych i byłoby niekorzystne dla ludności 

dotkniętych regionów. 
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POPRAWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego 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) W 2016 r. inwestycje 

infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej 

PKB, co oznacza spadek w stosunku 

do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy 

spadek w porównaniu z poziomem 

inwestycji sprzed światowego kryzysu 

finansowego. W Unii odnotowuje się 

wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji 

do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż 

można by oczekiwać po obecnej sile 

ożywienia gospodarczego oraz 

niewystarczający, aby mógł 

zrekompensować lata 

niedoinwestowywania. Co ważniejsze, 

obecne poziomy inwestycji i prognozy 

inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji 

strukturalnych, których Unia potrzebuje, 

aby stawić czoło zmianom 

technologicznym i globalnej konkurencji, 

w tym w obszarze innowacji, umiejętności, 

infrastruktury, małych i średnich 

przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby 

sprostania najważniejszym wyzwaniom 

społecznym, takim jak zrównoważony 

rozwój czy starzenie się społeczeństwa. 

Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz 

nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji wymaga zatem ciągłego 

wsparcia w celu zmniejszenia luki 

inwestycyjnej w docelowych sektorach 

i osiągnięcia celów polityki Unii. 

(1) W 2016 r. inwestycje 

infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej 

PKB, co oznacza spadek w stosunku 

do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy 

spadek w porównaniu z poziomem 

inwestycji sprzed światowego kryzysu 

finansowego. W Unii odnotowuje się 

wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji 

do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż 

można by oczekiwać po obecnej sile 

ożywienia gospodarczego oraz 

niewystarczający, aby mógł 

zrekompensować lata 

niedoinwestowywania. Co ważniejsze, 

obecne poziomy inwestycji i prognozy 

inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji 

strukturalnych, których Unia potrzebuje, 

aby stawić czoło zmianom 

technologicznym i globalnej konkurencji, 

w tym w obszarze innowacji, umiejętności, 

infrastruktury, małych i średnich 

przedsiębiorstw („MŚP”), ekologicznych 

inwestycji, ani potrzeby sprostania 

najważniejszym wyzwaniom społecznym, 

takim jak zrównoważony rozwój czy 

starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie 

niedoskonałości rynku oraz 

nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji wymaga zatem ciągłego 

wsparcia w celu zmniejszenia luki 

inwestycyjnej w docelowych sektorach, 

aby zmniejszyć różnice w poziomie 
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rozwoju i osiągnąć cele polityki Unii. 

 

Poprawka  2 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 

ambitne strategie na rzecz dokończenia 

budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 

trwałego wzrostu gospodarczego 

i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia 

rynków kapitałowych, strategia jednolitego 

rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia 

dla wszystkich Europejczyków”, plan 

działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej, strategia na 

rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla 

Europy. Fundusz InvestEU powinien 

wykorzystywać i wzmacniać synergie 

pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 

się strategiami poprzez wspieranie 

inwestycji i zapewnianie dostępu do 

finansowania. 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 

ambitne strategie na rzecz dokończenia 

budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 

trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

i tworzenia miejsc pracy, takie jak: 

strategia „Europa 2020”, unia rynków 

kapitałowych, strategia jednolitego rynku 

cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla 

wszystkich Europejczyków”, plan 

działania UE dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 

mobilności niskoemisyjnej, strategia na 

rzecz obronności, Strategia kosmiczna dla 

Europy i Europejski filar praw socjalnych. 

Fundusz InvestEU powinien 

wykorzystywać i wzmacniać synergie 

pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 

się strategiami poprzez wspieranie 

inwestycji i zapewnianie dostępu do 

finansowania wszystkim regionom, w 

szczególności tym, w których taki dostęp 

jest strukturalnie ograniczony. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 

członkowskie opracowują swoje własne 

krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 

(4) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 

członkowskie we współpracy z organami 

lokalnymi i regionalnymi opracowują 
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wspierające realizację tych priorytetów. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform, aby służyć określeniu 

i koordynowaniu priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych lub unijnych. Mają 

również pomóc w wykorzystywaniu 

unijnego finansowania w spójny sposób 

oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego otrzymywanego za 

pośrednictwem europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, 
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji 

Inwestycji oraz Funduszu InvestEU, 

w stosownych przypadkach. 

swoje własne krajowe wieloletnie strategie 

inwestycyjne wspierające realizację tych 

priorytetów. Strategie te powinny być 

przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 

programami reform, aby służyć określeniu 

i koordynowaniu priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych lub unijnych. Mają 

również pomóc w wykorzystywaniu 

unijnego finansowania w spójny sposób 

oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego otrzymywanego za 

pośrednictwem Europejskiego Instrumentu 

Stabilizacji Inwestycji oraz Funduszu 

InvestEU, w stosownych przypadkach. 

Poprawka  4 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Fundusz InvestEU powinien 

przyczyniać się do zwiększenia 

konkurencyjności Unii, w tym w obszarze 

innowacji i cyfryzacji, bardziej 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Unii, odporności w wymiarze społecznym 

i integracji społecznej, a także integracji 

unijnych rynków kapitałowych, w tym 

wprowadzenia rozwiązań korygujących ich 

fragmentację i dywersyfikujących źródła 

finansowania przedsiębiorstw unijnych. 

W tym celu fundusz powinien wspierać 

projekty, które są technicznie wykonalne 

i ekonomicznie opłacalne, poprzez 

zapewnienie ram dla wykorzystania 

instrumentów dłużnych, opartych na 

podziale ryzyka i kapitałowych opartych na 

gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez 

wkłady wnoszone przez partnerów 

wykonawczych. Fundusz InvestEU 

powinien kierować się popytem 

i jednocześnie dążyć do tego, aby 

udzielane wsparcie przyczyniało się do 

osiągnięcia celów polityki Unii. 

(5) Fundusz InvestEU powinien być 

ukierunkowany na spójność społeczną, 

gospodarczą i terytorialną oraz 

przyczyniać się do zwiększenia 

zagregowanego popytu i inwestycji w 

trwałą infrastrukturę. Ponadto powinien 

przyczyniać się do zwiększenia 

konkurencyjności Unii, w tym w obszarze 

innowacji i cyfryzacji, bardziej 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Unii, odporności w wymiarze społecznym 

i integracji społecznej, a także integracji 

unijnych rynków kapitałowych, w tym 

wprowadzenia rozwiązań korygujących ich 

fragmentację i dywersyfikujących źródła 

finansowania przedsiębiorstw unijnych. 

W tym celu fundusz powinien wspierać 

podwójną wartość sektora kultury i 

sektora kreatywnego, projekty, które są 

technicznie wykonalne oraz ekonomicznie 

i społecznie opłacalne, poprzez 

zapewnienie ram dla wykorzystania 

instrumentów dłużnych, opartych na 

podziale ryzyka i kapitałowych opartych na 

gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez 
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wkłady wnoszone przez partnerów 

wykonawczych, przez tworzenie wysokiej 

jakości miejsc pracy i powiększanie oraz 

doskonalenie bazy produkcyjnej państw 

członkowskich. Fundusz InvestEU 

powinien kierować się popytem 

i jednocześnie dążyć do tego, aby 

udzielane wsparcie przyczyniało się do 

osiągnięcia celów polityki Unii. 

 

Poprawka  5 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Fundusz InvestEU powinien 

wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe 

oraz wartości niematerialne i prawne 

w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, 

inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się 

w ten sposób do większego dobrostanu 

i sprawiedliwszego rozkładu dochodów 

w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU 

powinny uzupełniać wsparcie Unii 

udzielane za pomocą dotacji. 

(6) Fundusz InvestEU powinien 

wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe 

oraz wartości niematerialne i prawne, w 

tym dziedzictwo kulturowe, w celu 

pobudzania wzrostu gospodarczego, 

zrównoważonego rozwoju, inwestycji 

i zatrudnienia, przyczyniając się w ten 

sposób do ograniczenia różnic między 

regionami, większego 

dobrostanu, sprawiedliwszego rozkładu 

dochodów w Unii oraz spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

Unii. Interwencje Funduszu InvestEU 

powinny uzupełniać wsparcie Unii 

udzielane za pomocą dotacji. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Projekty inwestycyjne otrzymujące 

znaczne unijne wsparcie, w szczególności 

w dziedzinie infrastruktury, powinny 

podlegać kontroli pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z wytycznymi, które powinny zostać 

opracowane przez Komisję we współpracy 

(12) Projekty inwestycyjne otrzymujące 

znaczne unijne wsparcie, w szczególności 

w dziedzinie infrastruktury, powinny 

podlegać kontroli pod kątem zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z wytycznymi, które powinny zostać 

opracowane przez Komisję we współpracy 
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z partnerami wykonawczymi w ramach 

Programu InvestEU, i przy zastosowaniu 

w odpowiedni sposób kryteriów 

określonych w [rozporządzeniu w sprawie 

ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona pod 

względem środowiskowym, przy 

zachowaniu spójności z wytycznymi 

opracowanymi na potrzeby innych 

unijnych programów. Takie wytyczne 

powinny przewidywać rozwiązania 

pozwalające na uniknięcie nadmiernego 

obciążenia administracyjnego. 

z partnerami wykonawczymi w ramach 

Programu InvestEU, i przy zastosowaniu 

w odpowiedni sposób kryteriów 

określonych w [rozporządzeniu w sprawie 

ustanowienia ram wspierania 

zrównoważonych inwestycji] w celu 

określenia, czy dana działalność 

gospodarcza jest zrównoważona pod 

względem środowiskowym i spójna 

z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 

innych unijnych programów. Takie 

wytyczne powinny przewidywać 

rozwiązania pozwalające na uniknięcie 

nadmiernego obciążenia administracyjnego 

i zapewnienia komplementarności z 

innymi programami Unii. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Program InvestEU powinien także 

włączać perspektywę płci do wszystkich 

procesów roboczych i decyzyjnych, 

gwarantować równowagę płci w 

komisjach i zespołach projektowych oraz 

to, aby wdrożenie tego funduszu 

przyczyniało się do promowania równości 

płci zgodnie z zobowiązaniami UE w 

zakresie uwzględniania aspektu płci 

(art. 8 TFUE). 

 

Poprawka  8 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Niskie wskaźniki inwestycji 

w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 

finansowego osłabiły zdolność Unii do 

stymulowania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, konkurencyjności 

(13) Niskie wskaźniki inwestycji 

w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 

finansowego osłabiły zdolność Unii do 

zwiększania dobrobytu, stymulowania 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
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i konwergencji. Znaczne inwestycje 

w europejską infrastrukturę są niezbędne 

do osiągnięcia unijnych celów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, w tym celów 

w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. 

W związku z tym wsparcie w ramach 

Funduszu InvestEU powinno być 

ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie 

transportu, energii, w tym efektywności 

energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, środowiska, działań 

w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury 

morskiej i cyfrowej. Aby 

zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 

unijnego wsparcia finansowego, 

należałoby wspierać usprawniony proces 

inwestycyjny, zwiększający widoczność 

sekwencji projektów i spójność w ramach 

odpowiednich programów unijnych. Mając 

na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

projekty inwestycyjne otrzymujące 

wsparcie Unii powinny uwzględniać 

zasady ochrony obywateli w przestrzeni 

publicznej. Powinno to stanowić 

uzupełnienie wysiłków podejmowanych 

w ramach innych unijnych funduszy, 

takich jak Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, zapewniających wsparcie na 

rzecz związanych z bezpieczeństwem 

elementów inwestycji w dziedzinie 

przestrzeni publicznej, transportu, energii 

i innej infrastruktury krytycznej. 

konkurencyjności i konwergencji. Znaczne 

inwestycje w europejską infrastrukturę są 

niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w 

zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 

celów w dziedzinie energii i klimatu na 

2030 i 2050 r. W związku z tym wsparcie 

w ramach Funduszu InvestEU powinno 

być ukierunkowane na inwestycje w 

dziedzinie transportu, w tym modernizację 

istniejącej infrastruktury, ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa i 

ochrony, energii, w tym efektywności 

energetycznej i energii ze źródeł 

odnawialnych, środowiska, działań w 

dziedzinie klimatu oraz infrastruktury 

morskiej i cyfrowej. Aby 

zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 

unijnego wsparcia finansowego, 

należałoby wspierać usprawniony proces 

inwestycyjny, zwiększający widoczność 

sekwencji projektów i spójność oraz 

komplementarność w ramach 

odpowiednich programów unijnych, 

unikając powielania działań. Mając na 

uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

projekty inwestycyjne otrzymujące 

wsparcie Unii powinny uwzględniać 

zasady ochrony obywateli w przestrzeni 

publicznej. Powinno to stanowić 

uzupełnienie wysiłków podejmowanych 

w ramach innych unijnych funduszy, 

takich jak Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, zapewniających wsparcie na 

rzecz związanych z bezpieczeństwem 

elementów inwestycji w dziedzinie 

przestrzeni publicznej, transportu, energii 

i innej infrastruktury krytycznej. 

 

Poprawka  9 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Mimo że ogólny poziom inwestycji 

w Unii wzrasta, inwestycje w działalność 

obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak 

(14) Mimo że ogólny poziom inwestycji 

w Unii wzrasta, inwestycje w działalność 

obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak 
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badania naukowe i innowacje, są nadal 

niewystarczające. Wynikające z tego 

niedoinwestowanie badań i innowacji ma 

negatywny wpływ na konkurencyjność 

przemysłową i gospodarczą Unii oraz 

jakość życia jej obywateli. Fundusz 

InvestEU powinien zapewniać 

odpowiednie produkty finansowe 

ukierunkowane na różne etapy cyklu 

innowacji i szerokie spektrum 

interesariuszy, w szczególności 

umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań 

i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 

tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 

na rynkach światowych. 

badania naukowe i innowacje oraz nowe 

technologie, są nadal niewystarczające. 

Wynikające z tego niedoinwestowanie 

badań, innowacji i nowych technologii ma 

negatywny wpływ na konkurencyjność 

przemysłową i gospodarczą Unii oraz 

jakość życia jej obywateli. Fundusz 

InvestEU powinien zapewniać 

odpowiednie produkty finansowe 

ukierunkowane na różne etapy cyklu 

innowacji i szerokie spektrum 

interesariuszy, wspierających klastry 

innowacyjne, w szczególności 

umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań 

i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, 

tak aby rozwiązania te były konkurencyjne 

na rynkach światowych. 

 

Poprawka  10 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP) odgrywają w Unii kluczową rolę. 

Borykają się one jednak z wyzwaniami 

związanymi z dostępem do finansowania 

ze względu na obawy dotyczące wysokiego 

ryzyka i brak wystarczających 

zabezpieczeń. Dodatkowe wyzwania 

wynikają z potrzeby utrzymania 

konkurencyjności MŚP przez angażowanie 

się w cyfryzację, internacjonalizację 

i działalność innowacyjną oraz 

podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. 

Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej 

ograniczonego zestawu źródeł 

finansowania w porównaniu z większymi 

przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują 

obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp 

do giełd papierów wartościowych i dużych 

inwestorów instytucjonalnych. Problemy 

z dostępem do finansowania są jeszcze 

bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, 

których działalność jest związana 

z aktywami niematerialnymi i prawnymi. 

(16) Małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP), w tym przedsiębiorstwa społeczne, 

odgrywają w Unii kluczową rolę. Borykają 

się one jednak z wyzwaniami związanymi 

z dostępem do finansowania ze względu na 

obawy dotyczące wysokiego ryzyka i brak 

wystarczających zabezpieczeń. Dodatkowe 

wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania 

konkurencyjności MŚP przez angażowanie 

się w cyfryzację, internacjonalizację, 

marketing i działalność innowacyjną oraz 

podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. 

Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej 

ograniczonego zestawu źródeł 

finansowania w porównaniu z większymi 

przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują 

obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp 

do giełd papierów wartościowych i dużych 

inwestorów instytucjonalnych. Problemy 

z dostępem do finansowania są jeszcze 

bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, 

których działalność jest związana 

z aktywami niematerialnymi i prawnymi. 
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Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze 

wsparcia banków i finansowania dłużnego 

w formie kredytów w rachunku bieżącym, 

pożyczek bankowych lub leasingu. 

Zwiększenie zdolności MŚP do 

finansowania powstawania, wzrostu 

i rozwoju oraz zdolności do przetrwania 

pogorszenia koniunktury gospodarczej, 

a tym samym zwiększenie odporności 

gospodarki i systemu finansowego na 

kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga 

wspierania MŚP zmagających się ze 

wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz 

zapewnienia im bardziej zróżnicowanych 

źródeł finansowania. Stanowi to również 

uzupełnienie inicjatyw podjętych już 

w kontekście unii rynków kapitałowych. 

Fundusz InvestEU powinien stworzyć 

możliwość skupienia się na konkretnych, 

bardziej ukierunkowanych produktach 

finansowych. 

Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze 

wsparcia banków i finansowania dłużnego 

w formie kredytów w rachunku bieżącym, 

pożyczek bankowych lub leasingu. 

Zwiększenie zdolności MŚP do 

finansowania powstawania, wzrostu 

i zrównoważonego rozwoju oraz zdolności 

do przetrwania pogorszenia koniunktury 

gospodarczej, a tym samym zwiększenie 

odporności gospodarki i systemu 

finansowego na kryzys lub wstrząsy 

gospodarcze oraz zwiększenia ich 

zdolności do tworzenia miejsc pracy i 

dobrostanu społecznego, wymaga 

wspierania MŚP zmagających się ze 

wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz 

zapewnienia im bardziej zróżnicowanych 

źródeł finansowania. Stanowi to również 

uzupełnienie inicjatyw podjętych już 

w kontekście unii rynków kapitałowych. 

Fundusz InvestEU powinien stworzyć 

możliwość skupienia się na konkretnych, 

bardziej ukierunkowanych produktach 

finansowych. 

 

Poprawka  11 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Jak określono w dokumencie 

otwierającym debatę na temat społecznego 

wymiaru Europy16 i w komunikacie 

dotyczącym Europejskiego filaru praw 

socjalnych17, budowanie bardziej 

sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej 

włączeniu społecznemu, jest jednym 

z priorytetów Unii w zakresie zwalczania 

nierówności i wspierania polityki 

włączenia społecznego w Europie. 

Nierówność szans dotyczy szczególnie 

dostępu do edukacji, szkolenia i opieki 

zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę 

społeczną, opartą na umiejętnościach 

i kapitale ludzkim, a także w integrację 

społeczną słabszych grup, zwłaszcza 

(17) Jak określono w dokumencie 

otwierającym debatę na temat społecznego 

wymiaru Europy16, w komunikacie 

dotyczącym Europejskiego filaru praw 

socjalnych17 i w zasadach ramowych UE 

dotyczących realizacji unijnej Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych, 

budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, 

bardziej sprzyjającej włączeniu 

społecznemu, jest jednym z priorytetów 

Unii w zakresie zwalczania nierówności i 

wspierania polityki włączenia społecznego 

w Europie. Nierówność szans dotyczy 

szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia, 

kultury, zatrudnienia i opieki zdrowotnej. 

Inwestowanie w gospodarkę społeczną, 
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koordynowane na poziomie unijnym, może 

przyczynić się do zwiększenia możliwości 

gospodarczych. Fundusz InvestEU 

powinien być wykorzystywany do 

wspierania inwestycji w kształcenie 

i szkolenie, pomocy w zwiększaniu 

zatrudnienia, w szczególności wśród osób 

niewykwalifikowanych i długotrwale 

bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji 

w zakresie solidarności 

międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, 

bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju 

społeczności, roli i miejsca młodych ludzi 

w społeczeństwie, jak również osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 

obywateli państw trzecich. Program 

InvestEU powinien także przyczyniać się 

do wspierania europejskiej kultury 

i kreatywności. Aby przeciwdziałać 

głębokiej transformacji społeczeństw Unii 

i rynku pracy w nadchodzącym 

dziesięcioleciu, trzeba inwestować 

w kapitał ludzki, mikrofinansowanie, 

finansowanie społeczne i nowe modele 

biznesowe gospodarki społecznej, w tym 

realizować inwestycje mające wpływ 

społeczny i zlecać zadania mające na celu 

uzyskanie określonego wpływu 

społecznego. Program InvestEU powinien 

wzmocnić rodzący się ekosystem rynku 

społecznego, zwiększając podaż 

finansowania i dostęp do niego dla 

mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 

społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby 

tych, którzy najbardziej go potrzebują. 

W sprawozdaniu grupy zadaniowej 

wysokiego szczebla ds. inwestowania 

w infrastrukturę społeczną w Europie18 

wskazano luki inwestycyjne 

w infrastrukturze i usługach społecznych, 

w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, 

opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które 

wymagają wsparcia, w tym na poziomie 

Unii. W związku z tym należy wykorzystać 

łączną zdolność kapitału publicznego, 

komercyjnego i dobroczynnego, jak 

również wsparcie ze strony fundacji, 
w celu wspierania rozwoju łańcucha 

wartości na rynku społecznym 

opartą na zasobach i kapitale ludzkim, 

a także w integrację społeczną słabszych 

grup, zwłaszcza koordynowane na 

poziomie unijnym, może przyczynić się do 

zwiększenia możliwości gospodarczych. 

Fundusz InvestEU powinien być 

wykorzystywany do wspierania inwestycji 

w kształcenie i szkolenie, pomocy 

w zwiększaniu wysokiej jakości 

zatrudnienia, w szczególności wśród osób 

niewykwalifikowanych i długotrwale 

bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji 

w zakresie równości szans, solidarności 

międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, 

bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju 

społeczności, procesu 

deinstytucjonalizacji dzieci i dorosłych, 

roli i miejsca młodych ludzi 

w społeczeństwie, jak również osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 

obywateli państw trzecich. Program 

InvestEU powinien także przyczyniać się 

do wspierania europejskiej kultury 

i kreatywności. Aby przeciwdziałać 

głębokiej transformacji społeczeństw Unii i 

rynku pracy w nadchodzącym 

dziesięcioleciu, trzeba inwestować w 

zasoby ludzkie, mikrofinansowanie i 

gospodarkę społeczną. Program InvestEU 

powinien wzmocnić rodzący się ekosystem 

rynku społecznego, zwiększając podaż 

finansowania i dostęp do niego dla 

mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 

społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby 

tych, którzy najbardziej go potrzebują. 

W sprawozdaniu grupy zadaniowej 

wysokiego szczebla ds. inwestowania 

w infrastrukturę społeczną w Europie18 

wskazano luki inwestycyjne 

w infrastrukturze i usługach społecznych, 

w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, 

opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i 

włączenia społecznego, które wymagają 

wsparcia, w tym na poziomie Unii. W 

związku z tym należy wykorzystać łączną 

zdolność zasobów publicznych i 

prywatnych w celu wspierania rozwoju 

łańcucha wartości na rynku społecznym i 
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i zwiększania odporności Unii. zwiększania odporności Unii. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako 

European Economy Discussion Paper 

(dokument do dyskusji na temat 

gospodarki europejskiej) nr 074. 

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako 

European Economy Discussion Paper 

(dokument do dyskusji na temat 

gospodarki europejskiej) nr 074. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Każdy segment polityki powinien 

składać się z dwóch modułów, tj. z modułu 

unijnego i modułu państw członkowskich. 

Moduł unijny powinien służyć 

korygowaniu, w sposób proporcjonalny, 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji, których 

zasięg jest ogólnounijny, a wspierane 

działania powinny charakteryzować się 

wyraźną europejską wartością dodaną. 

Moduł państw członkowskich powinien 

zapewniać państwom członkowskim 

możliwość wnoszenia części ich zasobów 

z funduszy podlegających zarządzaniu 

dzielonemu na tworzenie rezerw 

przeznaczonych na gwarancję UE 

wykorzystywaną do operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji służących 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji na ich własnym terytorium, 

w tym na obszarach oddalonych 

i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 

takich jak najbardziej oddalone regiony 

Unii, aby realizować cele danego funduszu 

podlegającego zarządzaniu dzielonemu. 

Działania wspierane z Funduszu InvestEU 

w ramach modułu unijnego lub modułu 

państw członkowskich nie powinny 

powielać ani wypierać finansowania 

(19) Każdy segment polityki powinien 

składać się z dwóch modułów, tj. z modułu 

unijnego i modułu państw członkowskich. 

Moduł unijny powinien służyć 

korygowaniu, w sposób proporcjonalny, 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji, których 

zasięg jest ogólnounijny, a wspierane 

działania powinny charakteryzować się 

wyraźną europejską wartością dodaną. 

Moduł państw członkowskich powinien 

zapewniać państwom członkowskim 

możliwość wnoszenia części ich zasobów 

z funduszy podlegających zarządzaniu 

dzielonemu na tworzenie rezerw 

przeznaczonych na gwarancję UE 

wykorzystywaną do operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji służących 

korygowaniu niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji na ich własnym terytorium, 

w tym w regionach słabiej rozwiniętych i 

na obszarach oddalonych i znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji, takich jak 

najbardziej oddalone regiony Unii, aby 

realizować cele danego funduszu 

podlegającego zarządzaniu dzielonemu. 

Działania wspierane z Funduszu InvestEU 

w ramach modułu unijnego lub modułu 

państw członkowskich nie powinny 
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prywatnego, ani zakłócać konkurencji na 

rynku wewnętrznym. 

powielać ani wypierać finansowania 

prywatnego, ani zakłócać konkurencji na 

rynku wewnętrznym. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Moduł państw członkowskich 

powinien być specjalnie zaprojektowany 

tak, by umożliwić korzystanie z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu 

w celu tworzenia rezerw na gwarancję 

udzielaną przez Unię. Takie połączenie 

ma na celu zmobilizowanie wysokiego 

ratingu kredytowego Unii, aby wspierać 

inwestycje krajowe i regionalne przy 

jednoczesnym zapewnieniu spójnego 

zarządzania ryzykiem związanym ze 

zobowiązaniami warunkowymi poprzez 

stosowanie gwarancji udzielanej przez 

Komisję w ramach zarządzania 

pośredniego. Unia powinna gwarantować 

operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji przewidziane w umowach 

w sprawie gwarancji zawartych między 

Komisją a partnerami wykonawczymi 

w ramach modułu państw członkowskich; 

fundusze podlegające zarządzaniu 

dzielonemu powinny zapewnić tworzenie 

rezerw na gwarancję, zgodnie ze 

wskaźnikiem tworzenia rezerw ustalonym 

przez Komisję na podstawie charakteru 

odnośnych operacji i związanych z nimi 

oczekiwanych strat, natomiast państwa 

członkowskie przejmowałyby straty 

przekraczające poziom oczekiwanych strat 

poprzez wystawianie gwarancji 

wzajemnych na rzecz Unii. Takie 

uzgodnienia powinny być przyjmowane 

w ramach jednej umowy o przyznanie 

wkładu zawieranej z każdym państwem 

członkowskim, które dobrowolnie 

wybierze takie rozwiązanie. Umowa 

o przyznanie wkładu powinna obejmować 

skreśla się 
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przynajmniej jedną szczegółową umowę 

w sprawie gwarancji, która ma być 

realizowana na terytorium danego 

państwa członkowskiego. Określenie 

wskaźnika tworzenia rezerw 

w poszczególnych przypadkach wymaga 

odstępstwa od [art. 211 ust. 1] 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr XXXX 

(„rozporządzenie finansowe”)19. Ta 

struktura przewiduje również jednolity 

zbiór przepisów dotyczących gwarancji 

budżetowych wspieranych z funduszy 

zarządzanych centralnie lub z funduszy 

podlegających zarządzaniu dzielonemu, 

co ułatwiłoby ich łączenie. 

Poprawka  14 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Przy wyborze partnerów 

wykonawczych do celów wdrażania 

Funduszu InvestEU Komisja powinna 

rozważyć zdolność kontrahenta do 

realizowania celów Funduszu InvestEU 

i wniesienia własnych zasobów, aby 

zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny 

i dywersyfikację geograficzną, 

przyciągnięcia inwestorów prywatnych 

oraz zapewnienia odpowiedniej 

dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych 

rozwiązań służących korygowaniu 

niedoskonałości rynku i nieoptymalnych 

sytuacji w zakresie inwestycji. Ze względu 

na rolę grupy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego („EBI”), jaką powierza się 

jej w Traktatach, jej zdolność do działania 

we wszystkich państwach członkowskich 

oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach 

obecnych instrumentów finansowych i 

EFIS, powinna ona pozostać 

uprzywilejowanym partnerem 

wykonawczym w ramach modułu unijnego 

Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI 

możliwość oferowania zestawu 

uzupełniających produktów finansowych 

(29) Przy wyborze partnerów 

wykonawczych do celów wdrażania 

Funduszu InvestEU Komisja powinna 

rozważyć zdolność kontrahenta do 

realizowania celów Funduszu InvestEU 

i wniesienia własnych zasobów, aby 

zapewnić wszystkim państwom 

członkowskim odpowiedni zasięg 

geograficzny i dywersyfikację 

geograficzną, zdolność przyciągnięcia 

inwestorów prywatnych oraz zapewnienia 

odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka 

i stworzenia nowych rozwiązań służących 

korygowaniu niedoskonałości rynku 

i nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji. Inwestycje realizowane z 

Funduszu InvestEU nie powinny 

pogłębiać różnic w poziomie rozwoju 

między regionami. Ze względu na rolę 

grupy Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego („EBI”), jaką powierza się 

jej w Traktatach, jej zdolność do działania 

we wszystkich państwach członkowskich 

oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach 

obecnych instrumentów finansowych i 

EFIS, powinna ona pozostać 



 

AD\1170011PL.docx 17/37 PE627.661v02-00 

 PL 

powinny mieć też krajowe banki lub 

instytucje prorozwojowe, ze względu na to, 

że ich doświadczenie i zdolności na 

szczeblu regionalnym mogą być korzystne 

dla maksymalizacji wpływu funduszy 

publicznych na terytorium Unii. Powinna 

ponadto istnieć możliwość, aby inne 

międzynarodowe instytucje finansowe 

działały w charakterze partnerów 

wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają 

one przewagę komparatywną pod 

względem szczególnej wiedzy fachowej 

i doświadczenia w niektórych państwach 

członkowskich. Również inne podmioty 

spełniające kryteria określone 

w rozporządzeniu finansowym powinny 

mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

uprzywilejowanym partnerem 

wykonawczym w ramach modułu unijnego 

Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI 

możliwość oferowania zestawu 

uzupełniających produktów finansowych 

powinny mieć też krajowe banki lub 

instytucje prorozwojowe, ze względu na to, 

że ich doświadczenie i zdolności na 

szczeblu regionalnym mogą być korzystne 

dla maksymalizacji wpływu funduszy 

publicznych na terytorium Unii. Powinna 

ponadto istnieć możliwość, aby inne 

międzynarodowe instytucje finansowe 

działały w charakterze partnerów 

wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają 

one przewagę komparatywną pod 

względem szczególnej wiedzy fachowej 

i doświadczenia w niektórych państwach 

członkowskich. Również inne podmioty 

spełniające kryteria określone 

w rozporządzeniu finansowym powinny 

mieć możliwość działania w charakterze 

partnerów wykonawczych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) W celu zapewnienia, aby 

interwencje w ramach modułu unijnego 

Funduszu InvestEU koncentrowały się na 

niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie 

Unii, a jednocześnie spełniały cele 

dotyczące możliwie jak największego 

zasięgu geograficznego, gwarancji UE 

należy udzielać partnerom wykonawczym, 

którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi 

partnerami wykonawczymi są w stanie 

objąć odnośnymi operacjami co najmniej 

trzy państwa członkowskie. Oczekuje się 

jednak, że około 75 % gwarancji UE 

w ramach modułu unijnego będzie 

udzielane partnerom wykonawczym, 

którzy są w stanie oferować produkty 

finansowe w ramach Funduszu InvestEU 

(30) W celu zapewnienia, aby 

interwencje z modułu unijnego Funduszu 

InvestEU koncentrowały się na 

niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej 

sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie 

Unii, a jednocześnie spełniały cele 

dotyczące możliwie jak największego 

zasięgu geograficznego i pozwalały 

uniknąć czerpania nieproporcjonalnych 

korzyści przez państwa członkowskie o 

bardziej rozwiniętych rynkach 

kapitałowych, gwarancji UE należy 

udzielać partnerom wykonawczym, którzy 

samodzielnie lub wspólnie z innymi 

partnerami wykonawczymi są w stanie 

objąć odnośnymi operacjami co najmniej 

trzy państwa członkowskie. Oczekuje się 

jednak, że około 75 % gwarancji UE z 



 

PE627.661v02-00 18/37 AD\1170011PL.docx 

PL 

we wszystkich państwach członkowskich. modułu unijnego będzie udzielane 

partnerom wykonawczym, takim jak EBI, 

którzy są w stanie oferować produkty 

finansowe w ramach Funduszu InvestEU 

we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Gwarancja UE w ramach modułu 

państw członkowskich powinna być 

udzielana każdemu partnerowi 

wykonawczemu kwalifikującemu się 

zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] 

[rozporządzenia finansowego], w tym 

krajowym lub regionalnym bankom lub 

instytucjom prorozwojowym, EBI, 

Europejskiemu Funduszowi 

Inwestycyjnemu i innym wielostronnym 

bankom rozwoju. Wybierając partnerów 

wykonawczych w ramach modułu państw 

członkowskich, Komisja powinna 

uwzględnić wnioski złożone przez każde 

państwo członkowskie. Zgodnie z 

[art. 154] [rozporządzenia finansowego] 

Komisja musi dokonać oceny zasad 

i procedur partnera wykonawczego, aby 

upewnić się, że zapewniają one poziom 

ochrony interesów finansowych Unii 

równoważny poziomowi zapewnianemu 

przez Komisję. 

skreśla się 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Centrum Doradztwa InvestEU 

powinno wspierać opracowywanie 

optymalnych sekwencji projektów 

inwestycyjnych w każdym segmencie 

polityki. W ramach Programu InvestEU 

(35) Centrum Doradztwa InvestEU 

powinno wspierać opracowywanie 

optymalnych sekwencji projektów 

inwestycyjnych w każdym segmencie 

polityki przy zapewnieniu skutecznej 
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należy ponadto przewidzieć komponent 

międzysektorowy, aby zapewnić 

pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc 

przy opracowywaniu projektów 

obejmujących różne polityki w odniesieniu 

do centralnie zarządzanych programów 

unijnych. 

dywersyfikacji geograficznej w celu 

szybszego osiągnięcia unijnego celu 

spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej oraz zmniejszenia różnic 

między regionami. W ramach Programu 

InvestEU należy ponadto przewidzieć 

komponent międzysektorowy, aby 

zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy 

i pomoc przy opracowywaniu projektów 

obejmujących różne polityki w odniesieniu 

do centralnie zarządzanych programów 

unijnych. 

 

Poprawka  18 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Aby zapewnić szeroki zasięg 

geograficzny usług doradczych w całej 

Unii oraz skutecznie upowszechniać 

wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu 

lokalnym, należy zapewnić lokalną 

obecność Centrum Doradztwa InvestEU, 

uwzględniając w razie potrzeby istniejące 

systemy wsparcia, w celu udzielania na 

szczeblu lokalnym wymiernej, 

proaktywnej i dostosowanej do potrzeb 

pomocy. 

(36) Aby zapewnić szeroki zasięg 

geograficzny usług doradczych w całej 

Unii oraz skutecznie upowszechniać 

wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu 

lokalnym, należy zapewnić obecność 

Centrum Doradztwa InvestEU w każdym 

państwie członkowskim i w regionach 

mających trudności z opracowywaniem 

projektów w ramach Funduszu InvestEU, 

uwzględniając w razie potrzeby istniejące 

systemy wsparcia, w celu udzielania na 

szczeblu lokalnym wymiernej, 

proaktywnej i dostosowanej do potrzeb 

pomocy. 

 

Poprawka  19 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) W kontekście Funduszu InvestEU 

konieczne jest wspieranie budowania 

zdolności w celu rozwijania zdolności 

organizacyjnych i działań rynkowych 

(37) W kontekście Funduszu InvestEU 

konieczne jest wspieranie budowania 

zdolności w celu rozwijania zdolności 

organizacyjnych i działań rynkowych 
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niezbędnych do inicjowania wysokiej 

jakości projektów. Należy ponadto dążyć 

do stworzenia warunków umożliwiających 

zwiększenie potencjalnej liczby 

kwalifikujących się odbiorców w nowych 

segmentach rynku, w szczególności 

w sytuacjach, w których niewielki rozmiar 

pojedynczych projektów wiąże się ze 

znacznym wzrostem kosztów 

transakcyjnych na poziomie projektu, na 

przykład w przypadku ekosystemu 

finansowania społecznego. Wspieranie 

budowania zdolności powinno mieć zatem 

charakter uzupełniający i dodatkowy 

w stosunku do działań podejmowanych 

w ramach innych programów unijnych 

obejmujących konkretny obszar polityki. 

niezbędnych do inicjowania wysokiej 

jakości projektów. Należy ponadto dążyć 

do stworzenia warunków umożliwiających 

zwiększenie potencjalnej liczby 

kwalifikujących się odbiorców w nowych 

segmentach rynku oraz do opracowania 

programu przygotowawczego 

przeznaczonego dla tych odbiorców, 

w szczególności w sytuacjach, w których 

niewielki rozmiar pojedynczych projektów 

wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów 

transakcyjnych na poziomie projektu, na 

przykład w przypadku ekosystemu 

finansowania społecznego. Wspieranie 

budowania zdolności powinno mieć zatem 

charakter uzupełniający i dodatkowy 

w stosunku do działań podejmowanych 

w ramach innych programów unijnych 

obejmujących konkretny obszar polityki. 

Należy podjąć szczególne wysiłki w celu 

wsparcia budowania zdolności 

potencjalnych promotorów projektów, 

zwłaszcza lokalnych i regionalnych 

organizacji usługodawców. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W celu umożliwienia śledzenia 

postępów w realizacji celów Unii należy 

wdrożyć solidne ramy monitorowania 

oparte na wskaźnikach produktu, rezultatu 

i oddziaływania. W celu zapewnienia 

rozliczalności wobec obywateli 

europejskich Komisja powinna składać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

roczne sprawozdania na temat postępów, 

skutków i operacji w ramach Programu 

InvestEU. 

(40) W celu umożliwienia śledzenia 

postępów w realizacji celów Unii należy 

wdrożyć solidne ramy monitorowania 

oparte na wskaźnikach produktu, rezultatu 

i oddziaływania. W celu zapewnienia 

rozliczalności wobec obywateli 

europejskich Komisja powinna składać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 

odstępie 6 miesięcy dwa sprawozdania w 

roku na temat postępów, skutków 

i operacji w ramach Programu InvestEU, a 

także na temat koordynacji, 

komplementarności i spójności z innymi 

strategiami politycznymi i instrumentami 

Unii, w szczególności z funduszami 
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podlegającymi zarządzaniu dzielonemu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 47 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Program InvestEU powinien służyć 

korygowaniu niedoskonałości rynku 

i nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, których zasięg jest 

ogólnounijny, oraz przewidywać 

testowanie na rynku innowacyjnych 

produktów finansowych oraz systemów ich 

rozpowszechniania, w odniesieniu do 

nowych lub złożonych niedoskonałości 

rynku. Działanie na poziomie Unii jest 

zatem uzasadnione, 

(47) Program InvestEU powinien służyć 

korygowaniu niedoskonałości 

rynku, nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, różnic w poziomie rozwoju, 

których zasięg jest ogólnounijny, oraz 

przewidywać testowanie na rynku 

innowacyjnych produktów finansowych 

oraz systemów ich rozpowszechniania, 

w odniesieniu do nowych lub złożonych 

niedoskonałości rynku. Działanie na 

poziomie Unii jest zatem uzasadnione, 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt -1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1) „dodatkowość” oznacza wsparcie 

przez InvestEU działań, które służą 

zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji inwestycyjnej i 

które nie mogłyby zostać przeprowadzone 

w okresie, w którym można skorzystać z 

gwarancji UE, albo nie w takim samym 

zakresie, przez EBI, EFI lub w inne 

unijne instrumenty finansowe, bez 

wsparcia ze strony InvestEU; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) wzrostu stopy zatrudnienia w Unii; 



 

PE627.661v02-00 22/37 AD\1170011PL.docx 

PL 

 

Poprawka  24 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zrównoważonego charakteru 

gospodarki Unii i jej wzrostu; 

b) wzrostu i zrównoważonego 

rozwoju gospodarki Unii; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zrównoważony rozwój i 

zmniejszanie różnic; 

 

Poprawka  26 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) odporności w wymiarze 

społecznym i włączenia społecznego 

w Unii; 

c) spójności, innowacji społecznych 

i odporności w wymiarze społecznym oraz 

włączenia społecznego w Unii; 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) promowania postępu naukowego i 

technologicznego, kultury, edukacji i 

szkoleń; 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) osiągnięcia celów klimatycznych 

oraz zapewnienia długoterminowych 

korzyści środowiskowych i społecznych. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dodatkowa kwota gwarancji UE może 

zostać ustalona do celów modułu państw 

członkowskich, o którym jest mowa 

w art. 8 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem 

przydziału odpowiednich kwot przez 

państwa członkowskie zgodnie z [art. 10 

ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer]28 

i art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w 

sprawie planu dotyczącego WPR] 

numer]29. 

skreśla się 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Moduł unijny Funduszu InvestEU, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), 

i każdy z segmentów polityki, o których 

mowa w art. 7 ust. 1, może otrzymywać 

wkłady od następujących państw trzecich 

w celu zapewnienia ich uczestnictwa 

w niektórych produktach finansowych 

zgodnie z [art. 218 ust. 2] [rozporządzenia 

finansowego]: 

Każdy z segmentów polityki, o których 

mowa w art. 7 ust. 1, może otrzymywać 

wkłady od następujących państw trzecich 

w celu zapewnienia ich uczestnictwa 

w niektórych produktach finansowych 

zgodnie z [art. 218 ust. 2] [rozporządzenia 

finansowego]: 
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Gwarancja UE jest wykonywana 

w ramach zarządzania pośredniego 

z udziałem podmiotów, o których mowa 

w art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt (ii)–(vii)] 

[rozporządzenia finansowego]. Inne formy 

finansowania ze środków unijnych na 

podstawie niniejszego rozporządzenia są 

realizowane w trybie zarządzania 

bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z 

[rozporządzeniem finansowym], w tym 

dotacje realizowane zgodnie z jego 

[tytułem VIII]. 

1. Gwarancja UE z InvestEU jest 

zarządzana przez Europejski Bank 

Inwestycyjny metodą zarządzania 

pośredniego i jest wdrażana przez 

partnerów wykonawczych zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem. Inne formy 

finansowania ze środków unijnych na 

podstawie niniejszego rozporządzenia są 

realizowane w trybie zarządzania 

bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z 

[rozporządzeniem finansowym], w tym 

dotacje realizowane zgodnie z jego 

[tytułem VIII]. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury: obejmuje 

on zrównoważone inwestycje w dziedzinie 

transportu, energii, łączności cyfrowej, 

dostaw i przetwarzania surowców, 

przestrzeni kosmicznej, oceanów i wody, 

odpadów, przyrody i innej infrastruktury 

środowiskowej, sprzętu, aktywów 

ruchomych i wdrażania innowacyjnych 

technologii, które przyczyniają się do 

realizacji celów Unii związanych ze 

zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym lub społecznym, lub obu 

tych rodzajów celów, lub które spełniają 

normy Unii dotyczące zrównoważonego 

rozwoju środowiskowego lub społecznego; 

a) segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury: obejmuje 

on zrównoważone inwestycje w dziedzinie 

transportu i logistyki, mobilności miejskiej, 

energii, sprawności energetycznej, 

komunikacji, łączności cyfrowej i 

szerokopasmowej, turystyki, dostaw 

i przetwarzania surowców, przestrzeni 

kosmicznej, oceanów i wody, odpadów, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, 

przyrody i innej infrastruktury 

środowiskowej, dziedzictwa kulturowego, 

sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania 

innowacyjnych technologii, które 

przyczyniają się do realizacji celów Unii 

związanych ze zrównoważonym rozwojem 

środowiskowym lub społecznym, lub obu 

tych rodzajów celów, a także do 
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długoterminowego zrównoważonego 

rozwoju regionu, w którym realizowana 

jest operacja; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) segmentu polityki dotyczącego 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: 

obejmuje on działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji, transfer wyników 

badań naukowych na rynek, 

demonstrowanie i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie 

rozwoju skali działalności innowacyjnych 

przedsiębiorstw innych niż MŚP, a także 

cyfryzację przemysłu unijnego; 

b) segmentu polityki dotyczącego 

badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: 

obejmuje on działania w zakresie badań 

naukowych i innowacji, transfer wiedzy i 

wyników badań naukowych na rynek, 

demonstrowanie i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie 

rozwoju skali działalności innowacyjnych 

przedsiębiorstw, także w kierunku 

klastrów innowacyjnych, a także 

cyfryzację przemysłu unijnego; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania 

i jego dostępność dla MŚP oraz, 

w uzasadnionych przypadkach, dla małych 

spółek o średniej kapitalizacji; 

c) segmentu polityki dotyczącego 

MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania 

i jego dostępność dla MŚP oraz, 

w uzasadnionych przypadkach, dla spółek 

o średniej kapitalizacji; 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) segmentu polityki dotyczącego 

inwestycji społecznych i umiejętności: 

obejmuje on mikrofinansowanie, 

d) segmentu polityki dotyczącego 

inwestycji społecznych i umiejętności: 

obejmuje on mikrofinansowanie, 
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finansowanie przedsiębiorstw społecznych 

i gospodarkę społeczną; umiejętności, 

kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; 

infrastrukturę społeczną (w tym 

mieszkalnictwo socjalne i domy 

studenckie); innowacje społeczne; opiekę 

zdrowotną i opiekę długoterminową; 

włączenie społeczne i dostępność; 

działalność kulturalną o celu społecznym; 

integrację osób wymagających 

szczególnego traktowania, w tym 

obywateli państw trzecich. 

finansowanie przedsiębiorstw społecznych 

i gospodarkę społeczną; umiejętności, 

kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; 

infrastrukturę społeczną (w tym 

mieszkalnictwo socjalne i domy 

studenckie); całościową rewitalizację 

obszarów miejskich; innowacje społeczne; 

opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową 

w trosce o aktywność osób starszych; 

proces deinstytucjonalizacji opieki nad 

dziećmi i dorosłymi; włączenie społeczne 

i dostępność; działalność kulturalną i 

twórczą o celu społecznym; integrację osób 

wymagających szczególnego traktowania, 

w tym obywateli państw trzecich. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji w ramach segmentu polityki 

dotyczącego zrównoważonej 

infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 

lit. a), podlegają kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

klimatycznego, środowiskowego 

i społecznego w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków 

i zmaksymalizowania korzyści 

w wymiarze klimatycznym, 

środowiskowym i społecznym. W tym celu 

promotorzy wnioskujący o finansowanie 

przekazują odpowiednie informacje 

w oparciu o wytyczne, które mają zostać 

opracowane przez Komisję. Projekty 

poniżej pewnej wielkości określonej 

w wytycznych są wyłączone z tej kontroli. 

Operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji w ramach segmentu polityki 

dotyczącego zrównoważonej 

infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 

lit. a), podlegają kontroli pod kątem 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

klimatycznego, środowiskowego 

i społecznego w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków 

i zmaksymalizowania korzyści 

w wymiarze klimatycznym, 

środowiskowym i społecznym. W tym celu 

promotorzy wnioskujący o finansowanie 

przekazują odpowiednie informacje w 

oparciu o wytyczne, które mają zostać 

opracowane przez Komisję przed wejściem 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Projekty poniżej pewnej wielkości 

określonej w wytycznych są wyłączone 

z tej kontroli. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 



 

AD\1170011PL.docx 27/37 PE627.661v02-00 

 PL 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wytyczne Komisji umożliwiają: Wytyczne inwestycyjne umożliwiają: 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) oszacowania wpływu na włączenie 

społeczne niektórych obszarów lub 

populacji. 

c) oszacowanie wpływu na włączenie 

społeczne, w tym pod względem poprawy 

jakości życia i spójności społecznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem słabszych 

grup społecznych. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 

 Zasada dodatkowości 

 Projekty wspierane przez InvestEU muszą 

co do zasady charakteryzować się wyższym 

profilem ryzyka niż projekty wspierane w 

ramach zwykłych działań EBI, a portfel 

InvestEU musi ogólnie charakteryzować 

się wyższym profilem ryzyka niż portfel 

inwestycji wspieranych przez EBI w 

ramach jego zwykłej polityki inwestycyjnej 

przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 



 

PE627.661v02-00 28/37 AD\1170011PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) projekty transgraniczne, w których 

uczestniczą podmioty znajdujące się lub 

mające siedzibę w co najmniej jednym 

państwie członkowskim, które to projekty 

obejmują co najmniej jedno państwo 

trzecie, w tym państwa przystępujące, 

kandydatów i potencjalnych kandydatów, 

objęte zakresem europejskiej polityki 

sąsiedztwa, należące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj 

lub terytorium zamorskie, określone 

w załączniku II do TFUE, albo 

stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie 

od tego, czy w tych państwach trzecich lub 

krajach i terytoriach zamorskich znajduje 

się jakiś partner. 

a) projekty transgraniczne lub 

międzyregionalne, w których uczestniczą 

podmioty znajdujące się lub mające 

siedzibę w co najmniej jednym państwie 

członkowskim, które to projekty obejmują 

co najmniej jedno państwo trzecie, w tym 

państwa przystępujące, kandydatów 

i potencjalnych kandydatów, objęte 

zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, 

należące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj 

lub terytorium zamorskie, określone 

w załączniku II do TFUE, albo 

stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie 

od tego, czy w tych państwach trzecich lub 

krajach i terytoriach zamorskich znajduje 

się jakiś partner. 

 

Poprawka  42 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do modułu unijnego – 

kwalifikujący się partnerzy powinni 

wyrazić swoje zainteresowanie i być 

w stanie pokryć koszty operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w co najmniej 

trzech państwach członkowskich. 

Partnerzy wykonawczy mogą również 

spełnić wymóg dotyczący pokrywania 

W odniesieniu do modułu unijnego – 

kwalifikujący się partnerzy, którzy wyrazili 

swoje zainteresowanie, są w stanie pokryć 

koszty operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji w co najmniej trzech 

państwach członkowskich, z wyjątkiem 

działań łączonych zdefiniowanych w art. 2 

ust. 1 pkt 1. Partnerzy wykonawczy mogą 
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kosztów operacji z zakresu finansowania 

i inwestycji w co najmniej trzech 

państwach członkowskich przez 

utworzenie grupy. 

również spełnić wymóg dotyczący 

pokrywania kosztów operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji w co najmniej 

trzech państwach członkowskich przez 

utworzenie grupy. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do modułu państw 

członkowskich – zainteresowane państwo 

członkowskie może zaproponować jako 

partnera wykonawczego kwalifikującego 

się partnera lub większą liczbę 

kwalifikujących się partnerów spośród 

tych, którzy wyrazili swoje 

zainteresowanie zgodnie z art. 9 ust. 3 

lit. c). 

skreśla się 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli zainteresowane państwo 

członkowskie nie zaproponowało partnera 

wykonawczego, Komisja dokonuje jego 

wyboru zgodnie z akapitem drugim 

niniejszego ustępu spośród partnerów 

wykonawczych, którzy mogą finansować 

operacje z zakresu finansowania 

i inwestycji na odpowiednich obszarach 

geograficznych. 

skreśla się 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dokonując wyboru partnerów 2. Dokonując wyboru partnerów 
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wykonawczych, Komisja zapewnia, aby 

portfel produktów finansowych w ramach 

funduszu InvestEU: 

wykonawczych, Komisja dopilnowuje, by 

ich propozycja portfela produktów 

finansowych w ramach funduszu 

InvestEU: 

 

Poprawka  46 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) był zdywersyfikowany 

geograficznie; 

d) była zdywersyfikowana 

geograficznie według państw 

członkowskich i regionów, jeśli chodzi o 

zrównoważony rozwój; 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) zobowiązania partnera 

wykonawczego do akceptowania decyzji 

Komisji i Komitetu Inwestycyjnego 

w sprawie korzystania z gwarancji UE do 

celów proponowanych operacji z zakresu 

finansowania lub inwestycji, bez 

uszczerbku dla podejmowania przez 

partnera wykonawczego decyzji w sprawie 

proponowanych operacji nieobjętych 

gwarancją UE; 

f) zobowiązania partnera 

wykonawczego do akceptowania decyzji 

Komitetu Inwestycyjnego w sprawie 

korzystania z gwarancji UE do celów 

proponowanych operacji z zakresu 

finansowania lub inwestycji, bez 

uszczerbku dla podejmowania przez 

partnera wykonawczego decyzji w sprawie 

proponowanych operacji nieobjętych 

gwarancją UE; 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy umowa 

w sprawie gwarancji zawierana jest 

w ramach modułu państw członkowskich, 

skreśla się 
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może ona przewidywać udział 

przedstawicieli danego państwa 

członkowskiego lub danych regionów 

w monitorowaniu wykonania umowy 

w sprawie gwarancji. 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ustanawia się Komitet 

Inwestycyjny. Komitet: 

1. Ustanawia się niezależny Komitet 

Inwestycyjny. Komitet: 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Eksperci posiadają wysoki poziom 

odpowiedniego doświadczenia rynkowego 

z zakresu konstruowania i finansowania 

projektów lub finansowania MŚP lub 

dużych przedsiębiorstw. 

Eksperci posiadają wysoki poziom 

odpowiedniego doświadczenia rynkowego 

z zakresu konstruowania i finansowania 

projektów w dziedzinie rozwoju 

regionalnego oraz finansowania MŚP lub 

dużych przedsiębiorstw. 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Skład Komitetu Inwestycyjnego zapewnia, 

że dysponuje on szeroką wiedzą na temat 

sektorów objętych segmentami polityki, 

o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz 

rynków geograficznych w Unii oraz że 

panuje w nim ogólna równowaga pod 

względem płci. 

Skład Komitetu Inwestycyjnego zapewnia, 

że dysponuje on szeroką wiedzą na temat 

sektorów objętych segmentami polityki, 

o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz 

rynków geograficznych w Unii oraz że 

panuje w nim ogólna równowaga 

geograficzna oraz równowaga pod 

względem płci. 

 

Poprawka  52 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Czterech członków jest członkami stałymi 

wszystkich czterech konfiguracji Komitetu 

Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych 

czterech konfiguracji obejmuje dwóch 

ekspertów z doświadczeniem w zakresie 

inwestycji w sektorach objętych danym 

segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze 

stałych członków dysponuje wiedzą 

fachową z zakresu zrównoważonych 

inwestycji. Komisja przydziela członków 

Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej 

konfiguracji lub odpowiednich 

konfiguracji. Komitet Inwestycyjny 

wybiera przewodniczącego spośród swoich 

stałych członków. 

Czterech członków jest członkami stałymi 

wszystkich czterech konfiguracji Komitetu 

Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych 

czterech konfiguracji obejmuje dwóch 

ekspertów z doświadczeniem w zakresie 

inwestycji w sektorach objętych danym 

segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze 

stałych członków dysponuje wiedzą 

fachową z zakresu zrównoważonych 

inwestycji. Komisja przydziela członków 

Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej 

konfiguracji lub odpowiednich 

konfiguracji. Komitet Inwestycyjny 

wybiera przewodniczącego spośród swoich 

stałych członków. W stosownych 

przypadkach partnerzy wykonawczy 

powinni uczestniczyć w Komitecie 

Inwestycyjnym. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przyjmuje regulamin wewnętrzny 

i zarządza sekretariatem Komitetu 

Inwestycyjnego. 

Europejski Bank Inwestycyjny przyjmuje 

regulamin wewnętrzny i udostępnia 

personel do obsługi sekretariatu Komitetu 

Inwestycyjnego. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uczestnicząc w działaniach Komitetu 

Inwestycyjnego, jego członkowie 

wykonują swoje obowiązki w sposób 

bezstronny i w wyłącznym interesie 

Uczestnicząc w działaniach Komitetu 

Inwestycyjnego, jego członkowie 

wykonują swoje obowiązki w sposób 

bezstronny i w wyłącznym interesie 
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Funduszu InvestEU. Nie zwracają się 

o instrukcje do partnerów wykonawczych, 

instytucji Unii, państw członkowskich ani 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego ani nie 

przyjmują od nich takich instrukcji. 

Funduszu InvestEU. Nie zwracają się 

o instrukcje do partnerów wykonawczych, 

instytucji Unii, państw członkowskich, 

regionów ani jakiegokolwiek innego 

podmiotu publicznego lub prywatnego ani 

nie przyjmują od nich takich instrukcji. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia 

wsparcie doradcze w zakresie identyfikacji, 

przygotowania, opracowywania, 

konstruowania, zamawiania i realizacji 

projektów inwestycyjnych oraz zwiększa 

zdolność promotorów i pośredników 

finansowych do realizacji operacji 

z zakresu finansowania i inwestycji. 

Wsparcie to może obejmować dowolny 

etap cyklu życia projektu lub finansowania 

wspieranego podmiotu, stosownie do 

sytuacji. 

Centrum Doradztwa InvestEU jest 

zarządzane przez Europejski Bank 

Inwestycyjny i korzysta z wiedzy fachowej 

Komisji, grupy EBI i innych instytucji, 

takich jak krajowe banki prorozwojowe, 

oraz zapewnia wsparcie doradcze 

w zakresie identyfikacji, przygotowania, 

opracowywania, konstruowania, 

zamawiania i realizacji projektów 

inwestycyjnych oraz zwiększa zdolność 

promotorów i pośredników finansowych 

do realizacji operacji z zakresu 

finansowania i inwestycji. Wsparcie to 

może obejmować dowolny etap cyklu 

życia projektu lub finansowania 

wspieranego podmiotu, stosownie do 

sytuacji. 

 

Poprawka  56 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W stosownych przypadkach 

Centrum Doradztwa InvestEU będzie 

reprezentowane na poziomie lokalnym. 

Lokalną obecność Funduszu InvestEU 

zapewnia się w szczególności w tych 

państwach członkowskich lub regionach, 

które napotykają trudności przy 

6. Centrum Doradztwa InvestEU 

będzie reprezentowane lokalnie w każdym 

państwie członkowskim i w regionach, 

które napotykają trudności przy 

opracowywaniu projektów w ramach 

Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa 

InvestEU wspomaga transfer wiedzy na 
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opracowywaniu projektów w ramach 

Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa 

InvestEU wspomaga transfer wiedzy na 

szczebel regionalny i lokalny w celu 

budowania regionalnego i lokalnego 

potencjału i rozwijania wiedzy fachowej 

w zakresie wsparcia, o którym mowa 

w ust. 1. 

szczebel regionalny i lokalny w celu 

budowania regionalnego i lokalnego 

potencjału i rozwijania wiedzy fachowej 

w zakresie wsparcia, o którym mowa 

w ust. 1. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 6 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Centrum Doradztwa InvestEU 

będzie utrzymywać kontakt z organami 

lokalnymi, regionalnymi i krajowymi 

zarządzającymi europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi, aby 

kierować promotorów projektów do tych 

projektów, które mogłyby być wspierane z 

wykorzystaniem funduszy podlegających 

zarządzaniu dzielonemu. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Partnerzy wykonawczy uznają 

pochodzenie i zapewniają eksponowanie 

finansowania unijnego (w szczególności 

podczas promowania działań i ich 

rezultatów) poprzez przekazywanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Partnerzy wykonawczy uznają 

pochodzenie i zapewniają eksponowanie 

finansowania unijnego (w szczególności 

podczas promowania działań i ich 

rezultatów) poprzez przekazywanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej, zgodnie ze standardami 

mającymi zastosowanie do programów 

UE. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z Programem InvestEU, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na Program InvestEU 

przyczyniają się również do komunikacji 

instytucjonalnej w zakresie priorytetów 

politycznych Unii, o ile są one związane 

z celami, o których mowa w art. 3. 

2. Komisja organizuje kampanie 

informacyjne i komunikacyjne oraz tworzy 

odpowiednie platformy i narzędzia 

komunikacji związane z Programem 

InvestEU, jego działaniami i rezultatami, w 

tym za pomocą krajowych punktów 

kontaktowych programów unijnych w 

celu lepszego uwidocznienia wsparcia i 

upowszechnienia wiedzy o nim wśród 

obywateli. Zasoby finansowe przydzielone 

na Program InvestEU przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

mowa w art. 3. 
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