
AD\1215367PL.docx PE653.989v05-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Transportu i Turystyki

2020/0108(COD)

25.9.2020

OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego Programu InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej(*): Tom Berendsen

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu



PE653.989v05-00 2/27 AD\1215367PL.docx

PL

PA_Legam



AD\1215367PL.docx 3/27 PE653.989v05-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Ustanawiając Program InvestEU, Komisja dąży do uruchomienia inwestycji publicznych i 
prywatnych w celu wyeliminowania istniejących luk inwestycyjnych oraz osiągnięcia celów 
przekrojowych, jakimi są uproszczenie, elastyczność, tworzenie synergii i spójność strategii 
politycznych UE. 

Aby lepiej reagować na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19, Komisja 
wycofała swój wcześniejszy wniosek z maja 2018 r. i przedstawiła nowy wniosek. Pandemia 
wywarła olbrzymi wpływ na gospodarkę Unii i doprowadziła do powstania jeszcze większych 
potrzeb inwestycyjnych w warunkach zwiększonego ryzyka. Program InvestEU, jako kluczowy 
element ograniczania ryzyka projektów w celu przyciągania prywatnego finansowania, 
odgrywa w związku z tym ważną rolę w odbudowie gospodarczej Unii i zapewnianiu 
odporności całej gospodarki. 

Nowy wniosek w dużej mierze odzwierciedla częściowe porozumienie osiągnięte między 
Parlamentem Europejskim a Radą w kwietniu 2019 r. Główne nowe elementy obejmują 
zwiększenie początkowo zaproponowanej puli środków finansowych, a także rozszerzenie 
zakresu wniosku. Zgodnie z propozycją Komisji Fundusz InvestEU zapewni gwarancję UE w 
wysokości 75,1 mld EUR na wsparcie projektów poprzez finansowanie i operacje inwestycyjne 
w ramach programu. W oparciu o wskaźnik zasilenia rezerw wynoszący 45 % kwota, jaka ma 
zostać przewidziana to 33,800 mln EUR. Zakres wniosku rozszerzono, wprowadzając nowy 
segment polityki, dzięki czemu Program InvestEU będzie mógł działać w pięciu następujących 
segmentach polityki: zrównoważona infrastruktura; badania naukowe, innowacje i cyfryzacja; 
MŚP; inwestycje społeczne i umiejętności; europejskie inwestycje strategiczne. Piąty segment 
polityki, tj. strategiczne inwestycje europejskie, został dodany w celu uwzględnienia przyszłych 
potrzeb europejskiej gospodarki oraz zapewnienia lub utrzymania strategicznej autonomii 
w kluczowych sektorach. 

Transport został uwzględniony głównie w „segmencie polityki dotyczącej zrównoważonej 
infrastruktury” oraz w „segmencie europejskich inwestycji strategicznych”, z których oba 
obejmują infrastrukturę, aktywa ruchome i wdrażanie innowacyjnych technologii. Komisja 
zaproponowała we wniosku, by na wsparcie „segmentu polityki dotyczącej zrównoważonej 
infrastruktury”, obejmującego również takie dziedziny jak energia, łączność cyfrowa, 
przestrzeń kosmiczna czy środowisko, przeznaczono część ogólnej gwarancji UE w kwocie 20 
mld EUR. Na wsparcie „segmentu polityki europejskich inwestycji strategicznych” 
przeznaczona będzie część ogólnej gwarancji UE w kwocie 31,2 mld EUR. Turystyka została 
również uwzględniona i potencjalnie może być elementem wszystkich segmentów polityki, w 
zależności od konkretnych potrzeb. 

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący Programu InvestEU jako 
narzędzie przyczyniające się do zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w sektorze 
transportu i turystyki, a także do ożywienia gospodarczego tego sektora oraz do 
długoterminowej konkurencyjności i odporności w obliczu kryzysu zdrowotnego i 
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gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Sektor transportu i turystyki został silnie i 
w sposób nieproporcjonalny dotknięty skutkami pandemii. Działalność gospodarcza w UE i 
poza UE znacznie spadła, co doprowadziło do istotnego obniżenia poziomów produkcji, a – co 
za tym idzie – transportu towarów. Ponadto znacznie zmniejszył się transport towarowy i 
pasażerski. 

Wybuch pandemii uwidocznił wzajemne powiązania w globalnych łańcuchach dostaw, w tym 
w sektorze transportu, i ujawnił zależność strategicznych gałęzi przemysłu od importu z państw 
trzecich w strategicznych łańcuchach wartości. Słabości te należy wyeliminować, by poprawić 
działanie i strategiczną autonomię tego sektora, a tym samym przyczynić się do poprawy 
sposobu reagowania Unii na sytuacje kryzysowe oraz jej odporność gospodarczą. 

W związku z tym w celu wsparcia ożywienia sektora i pobudzenia jego trwałego wzrostu, 
długoterminowej konkurencyjności, strategicznej autonomii i odporności potrzebne są znaczne 
inwestycje w krytyczną infrastrukturę transportową Unii, zarówno infrastrukturę fizyczną, jak 
i cyfrową, w szczególności w odniesieniu do połączeń międzysystemowych i mobilności w 
miastach, intermodalności, infrastruktury paliw alternatywnych dla wszystkich rodzajów 
transportu, technologii na rzecz zrównoważonej, inteligentnej i zautomatyzowanej mobilności 
i logistyki we wszystkich rodzajach transportu, rozwoju jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, a także tworzenia synergii między sektorami transportu, energii, technologii 
cyfrowych i innymi sektorami w ramach różnych segmentów polityki. Program InvestEU musi 
nie tylko wzmocnić zrównoważony charakter i cyfryzację sektora transportu, ale również 
zapewnić wystarczające możliwości realizacji ważnych celów, takich jak bezpieczeństwo 
transportu, możliwości zatrudnienia i długoterminowy rozwój regionalny. Zgodnie z 
przyjętymi w częściowym porozumieniu wstępnym celami sprawozdawca popiera propozycję, 
zgodnie z którą 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.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki 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 

(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 
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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 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.

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. W niektórych 
sektorach, w tym w szczególności w 
sektorze transportu i turystyki, spadek ten 
był wielokrotnie większy. Wybuch 
pandemii uwidocznił znaczenie 
wzajemnych powiązań 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, w tym ze 
swobodą prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz swobodnym 
przepływem osób i towarów. 
Przewidywany jest znaczny spadek 
działalności inwestycyjnej. Nawet już 
w okresie przed pandemią – choć w Unii 
można było zaobserwować poprawę stóp 
inwestycji w gospodarkach narodowych – 
działalność ta była mniejsza niż można by 
oczekiwać przy ówczesnej sile ożywienia 
gospodarczego oraz niewystarczająca, aby 
zrekompensować lata niedoinwestowania 
po kryzysie z 2009 r. Co ważniejsze, 
obecne poziomy inwestycji oraz prognozy 
inwestycyjne nie uwzględniają potrzeb 
Unii w zakresie inwestycji strukturalnych 
służących ponownemu pobudzeniu 
i podtrzymaniu długofalowego wzrostu 
w obliczu zmian technologicznych 
i globalnej konkurencyjności, m.in. 
w obszarze innowacji, umiejętności, 
infrastruktury, 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, w szczególności zapisane w 
Zielonym Ładzie, i wspierać szybką, 
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zdrową i inkluzywną odbudowę 
gospodarczą, należy przede wszystkim 
dążyć do wspierania przedsięwzięć, na 
które trudno by było znaleźć finansowanie 
z innych źródeł, a które dają obywatelom 
Europy długoterminowe korzyści 
środowiskowe i społeczne, takie jak 
wysokiej jakości długoterminowe miejsca 
pracy i infrastruktura publiczna, a także 
zrównoważone rozwiązania służące 
przezwyciężeniu kryzysu związanego 
z COVID-19. Ponadto konieczne jest 
wsparcie, które zaradzi niedoskonałościom 
rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie 
inwestycji oraz zmniejszy lukę 
inwestycyjną w docelowych sektorach.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ocenach podkreślono, że duża 
liczba instrumentów finansowych, które 
wdrażano w ramach wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020, 
spowodowała, że ich zakresy częściowo się 
pokrywały. Ta wielość instrumentów 
skomplikowała też warunki działania 
pośredników finansowych i ostatecznych 
odbiorców, którzy musieli stosować różne 
przepisy dotyczące kwalifikowalności 
i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych 
przepisów utrudnił również połączenie 
kilku funduszy unijnych, choć takie 
połączenia byłyby korzystne w przypadku 
wspierania projektów wymagających 
różnych rodzajów finansowania. Należy 
zatem utworzyć jednolity fundusz – 
Fundusz InvestEU – w oparciu 
o doświadczenia zebrane w związku 
z Europejskim Funduszem na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
w ramach planu inwestycyjnego dla 
Europy, aby zapewnić wydajniejsze 
udzielanie wsparcia ostatecznym 

(2) W ocenach podkreślono, że duża 
liczba instrumentów finansowych, które 
wdrażano w ramach wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020, 
spowodowała, że ich zakresy częściowo się 
pokrywały. Ta wielość instrumentów 
skomplikowała też warunki działania 
pośredników finansowych i ostatecznych 
odbiorców, którzy musieli stosować różne 
przepisy dotyczące kwalifikowalności 
i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych 
przepisów utrudnił również połączenie 
kilku funduszy unijnych, choć takie 
połączenia byłyby korzystne w przypadku 
wspierania projektów wymagających 
różnych rodzajów finansowania. Należy 
zatem utworzyć jednolity fundusz – 
Fundusz InvestEU – w oparciu 
o doświadczenia zebrane w związku 
z Europejskim Funduszem na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
w ramach planu inwestycyjnego dla 
Europy, aby zapewnić wydajniejsze 
udzielanie wsparcia ostatecznym 
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odbiorcom dzięki zintegrowaniu 
i uproszczeniu oferty finansowej w ramach 
jednego programu wykorzystującego 
gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ 
wsparcia Unii, zmniejszając jednocześnie 
koszty ponoszone przez jej budżet.

odbiorcom, również na poziomie 
biurokratycznym, dzięki zintegrowaniu 
i uproszczeniu oferty finansowej w ramach 
jednego programu wykorzystującego 
gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ 
wsparcia Unii, zmniejszając jednocześnie 
koszty ponoszone przez jej budżet.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 
ambitne strategie na rzecz dokończenia 
budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia 
zatrudnienia i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, takie jak: „Strategia »Europa 
2020« na rzecz zatrudnienia 
i inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” z dnia 3 marca 2010 r., plan 
działania na rzecz tworzenia unii rynków 
kapitałowych z dnia 30 września 2015 r., 
„Nowy europejski program na rzecz 
kultury” z dnia 22 maja 2018 r., „Czysta 
energia dla wszystkich Europejczyków” 
z dnia 30 listopada 2016 r., „Zamknięcie 
obiegu – plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym” z dnia 2 
grudnia 2015 r., „Europejska strategia na 
rzecz mobilności niskoemisyjnej” z dnia 20 
lipca 2016 r., „Europejski plan działań 
w sektorze obrony” z dnia 30 listopada 
2016 r., „Utworzenie Europejskiego 
Funduszu Obronnego” z dnia 7 czerwca 
2017 r., „Strategia kosmiczna dla Europy” 
z dnia 26 października 2016 r., 
międzyinstytucjonalna proklamacja 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
z dnia 13 grudnia 2017 r., „Europejski 
Zielony Ład” z dnia 11 grudnia 2019 r., 
„Plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy” z dnia 14 stycznia 
2020 r., „Silna Europa socjalna na rzecz 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 
ambitne strategie i przepisy na rzecz 
dokończenia budowy jednolitego rynku 
oraz pobudzenia zatrudnienia i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, takie jak: 
Europejski Zielony Ład z dnia 11 grudnia 
2019 r., a także „Strategia »Europa 2020« 
na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
z dnia 3 marca 2010 r., plan działania na 
rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych 
z dnia 30 września 2015 r., „Nowy 
europejski program na rzecz kultury” 
z dnia 22 maja 2018 r., „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków” z dnia 30 
listopada 2016 r., „Zamknięcie obiegu – 
plan działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym” z dnia 2 grudnia 
2015 r., „Europejska strategia na rzecz 
mobilności niskoemisyjnej” z dnia 20 lipca 
2016 r., „Europejski plan działań 
w sektorze obrony” z dnia 30 listopada 
2016 r., „Utworzenie Europejskiego 
Funduszu Obronnego” z dnia 7 czerwca 
2017 r., „Strategia kosmiczna dla Europy” 
z dnia 26 października 2016 r., 
międzyinstytucjonalna proklamacja 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
z dnia 13 grudnia 2017 r., „Plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy” z dnia 14 stycznia 2020 r., „Silna 
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sprawiedliwej transformacji” z dnia 14 
stycznia 2020 r., strategia „Kształtowanie 
cyfrowej przyszłości Europy”, strategia 
w zakresie danych oraz strategia 
w zakresie sztucznej inteligencji z dnia 19 
lutego 2020 r., „Nowa strategia 
przemysłowa dla Europy” z dnia 10 marca 
2020 r. oraz „Strategia MŚP na rzecz 
zrównoważonej i cyfrowej Europy” z dnia 
10 marca 2020 r. Fundusz InvestEU 
powinien wykorzystywać i wzmacniać 
synergie pomiędzy tymi wzajemnie 
uzupełniającymi się strategiami poprzez 
wspieranie inwestycji i zapewnianie 
dostępu do finansowania.

Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej 
transformacji” z dnia 14 stycznia 2020 r., 
strategia „Kształtowanie cyfrowej 
przyszłości Europy”, strategia w zakresie 
danych oraz strategia w zakresie sztucznej 
inteligencji z dnia 19 lutego 2020 r., 
„Nowa strategia przemysłowa dla Europy” 
z dnia 10 marca 2020 r., „Strategia MŚP na 
rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” 
z dnia 10 marca 2020 r., „Unijna strategia 
na rzecz bioróżnorodności 2030” z dnia 
20 maja 2020 r., rozporządzenie (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje1a 
oraz Strategia na rzecz integracji 
systemów energetycznych i strategia w 
dziedzinie wodoru z dnia 8 lipca 2020 r. 
Fundusz InvestEU powinien 
wykorzystywać i wzmacniać synergie 
pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi 
się strategiami poprzez wspieranie 
inwestycji i zapewnianie dostępu do 
finansowania.
_______________________

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

Poprawka 4

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 

(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 
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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, 
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.

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, 
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 
oraz uwzględniać specyfikę regionów 
najbardziej oddalonych, wiejskich, 
górskich, wyspiarskich i oddalonych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do kluczowych i szybko 

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na potwierdzenie tego, jak ważne 
jest przeciwdziałanie zmianie klimatu 
zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju, Program 
InvestEU przyczyni się do uwzględniania 
kwestii klimatu w głównym nurcie polityki 
i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 

(10) Na potwierdzenie tego, jak ważne 
jest przeciwdziałanie zmianie klimatu 
zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju, Program 
InvestEU przyczyni się do uwzględniania 
kwestii klimatu w głównym nurcie polityki 
i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
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którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań 
wspieranych z Programu InvestEU 
oczekuje się, że 30 % całkowitej puli 
środków finansowych tego programu 
będzie przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Stosowne działania zostaną 
określone podczas opracowywania 
i wdrażania Programu InvestEU oraz 
zweryfikowane w kontekście 
odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań 
wspieranych z Programu InvestEU 
oczekuje się, że 30 % całkowitej puli 
środków finansowych tego programu 
będzie przyczyniać się do realizacji celów 
klimatycznych. Stosowne działania zostaną 
określone podczas opracowywania 
i wdrażania Programu InvestEU oraz 
zweryfikowane w kontekście 
odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 
będzie monitorowany za pomocą unijnego 
systemu monitorowania wydatków na cele 
związane z klimatem opracowanego przez 
Komisję we współpracy z potencjalnymi 
partnerami wykonawczymi i przy 
zastosowaniu w odpowiedni sposób 
kryteriów określonych w [rozporządzeniu 
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje25] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym. Program 
InvestEU powinien również przyczynić się 
do wdrożenia innych aspektów celów 
zrównoważonego rozwoju.

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 
będzie monitorowany za pomocą unijnego 
systemu monitorowania wydatków na cele 
związane z klimatem opracowanego przez 
Komisję we współpracy z potencjalnymi 
partnerami wykonawczymi i przy 
zastosowaniu w odpowiedni sposób 
kryteriów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje w celu ustalenia, czy dana 
działalność gospodarcza jest 
zrównoważona pod względem 
środowiskowym. Program InvestEU 
powinien również przyczynić się do 
wdrożenia innych aspektów celów 
zrównoważonego rozwoju.

__________________
25 COM(2018)353.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Partner wykonawczy powinien 
kontrolować, czy projekty inwestycyjne, 
które otrzymują znaczne unijne wsparcie, 
w szczególności w dziedzinie 
infrastruktury, mają wpływ na środowisko, 
klimat lub kwestie społeczne. Projekty 
inwestycyjne, które mają taki wpływ, 
powinny podlegać kontroli 
zrównoważonego charakteru zgodnie 
z wytycznymi, które Komisja powinna 
opracować w ścisłej współpracy 
z potencjalnymi partnerami 
wykonawczymi w ramach Programu 
InvestEU. We wskazówkach tych należy 
w odpowiedni sposób zastosować kryteria 
określone w [rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje] w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym i spójna 
z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 
innych unijnych programów. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności takie wytyczne 
powinny obejmować adekwatne 
rozwiązania pozwalające na uniknięcie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
a projekty poniżej pewnej wielkości, która 
zostanie określona w wytycznych, powinny 
być wyłączone z kontroli zrównoważonego 
charakteru. Jeżeli partner wykonawczy 
stwierdzi, że nie trzeba przeprowadzać 
kontroli zrównoważonego charakteru 
projektu, powinien on przedstawić 
uzasadnienie takiej decyzji komitetowi 
inwestycyjnemu powołanemu na potrzeby 
Funduszu InvestEU. Do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
powinny się kwalifikować operacje, które 
są niezgodne z celami klimatycznymi.

(13) Partner wykonawczy powinien 
kontrolować, czy projekty inwestycyjne, 
które otrzymują znaczne unijne wsparcie, 
w szczególności w dziedzinie 
infrastruktury, mają wpływ na środowisko, 
klimat lub kwestie społeczne. Projekty 
inwestycyjne, które mają taki wpływ, 
powinny podlegać kontroli 
zrównoważonego charakteru zgodnie 
z wytycznymi, które Komisja powinna 
opracować w ścisłej współpracy 
z potencjalnymi partnerami 
wykonawczymi w ramach Programu 
InvestEU. We wskazówkach tych należy 
w odpowiedni sposób zastosować kryteria 
określone w rozporządzeniu (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje 
w celu ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym i spójna 
z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 
innych unijnych programów. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności takie wytyczne 
powinny obejmować adekwatne 
rozwiązania pozwalające na uniknięcie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
a projekty poniżej pewnej wielkości, która 
zostanie określona w wytycznych, powinny 
być wyłączone z kontroli zrównoważonego 
charakteru. Jeżeli partner wykonawczy 
stwierdzi, że nie trzeba przeprowadzać 
kontroli zrównoważonego charakteru 
projektu, powinien on przedstawić 
uzasadnienie takiej decyzji komitetowi 
inwestycyjnemu powołanemu na potrzeby 
Funduszu InvestEU. Do wsparcia na 
podstawie niniejszego rozporządzenia nie 
powinny się kwalifikować operacje, które 
są niezgodne z celami klimatycznymi.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niskie stopy inwestycji 
w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, osłabiły 
zdolność Unii do stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i konwergencji. Sytuacja 
ta powoduje również ryzyko utrwalenia 
zakłóceń równowagi i negatywnie wpływa 
na rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej. Znaczących rozmiarów 
inwestycje w unijną infrastrukturę, 
w szczególności w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych i efektywności 
energetycznej oraz do tworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, są niezbędne do osiągnięcia 
unijnych celów w zakresie 
zrównoważoności, w tym do wypełnienia 
zobowiązań Unii dotyczących celów 
zrównoważonego rozwoju, oraz do 
osiągnięcia celów w dziedzinie energii 
i klimatu na 2030 r. W związku z tym 
wsparcie z Funduszu InvestEU powinno 
być ukierunkowane na inwestycje 
w dziedzinie transportu, energii (w tym 
w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, infrastruktury związanej 
z działaniami na 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 

(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 wzrostu 
rozbieżności i negatywnie wpływa na 
rozwój regionów w perspektywie 
długoterminowej. Znaczących rozmiarów 
inwestycje w unijną infrastrukturę, 
w szczególności w odniesieniu do połączeń 
międzysystemowych, interoperacyjności, 
multimodalności 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 
i bezemisyjne 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 
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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.

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

Poprawka 10

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 i 
państw członkowskich obszarem o 
strategicznym znaczeniu, w którym, jako 
sektorze, odnotowano na skutek pandemii 
COVID-19 szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej, odczuwalny 
zwłaszcza przez MŚP i pociągający za 
sobą zakrojone na szeroką skalę 
bezrobocie wpływające w szczególności na 
pracowników sezonowych oraz osoby w 
trudnej sytuacji. Program InvestEU 
powinien wspierać ożywienie gospodarcze 
w tym sektorze i przyczynić się do 
wzmocnienia jego długofalowej 
konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju, tworząc fundamenty dla nowej 
inteligentnej, dostępnej, innowacyjnej, 
nowoczesnej, cyfrowej i odpornej turystyki 
UE oraz sektora podróży, z 
uwzględnieniem innowacyjnych środków 
służących zmniejszeniu klimatycznego i 
środowiskowego śladu tego sektora. 
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Ograniczenie kontaktów społecznych i 
zamykanie granic podczas kryzysu 
związanego z COVID-19 miały bardzo 
negatywne skutki gospodarcze dla 
turystyki i powiązanych sektorów. 
Zrównoważona odbudowa turystyki 
powinna sprzyjać tworzeniu licznych 
stałych, lokalnych, wysokiej jakości miejsc 
pracy. Regiony w dużym stopniu zależne 
od turystyki i borykające się ze 
szczególnymi wyzwaniami związanymi z 
rozwojem gospodarczym będą w stanie 
przyciągnąć inwestycje, które nie byłyby 
możliwe bez siły oddziaływania InvestEU i 
jego zdolności do przyciągania 
inwestorów prywatnych dzięki gwarancji 
UE i wywołanemu przez ten fundusz 
efektowi wzmocnienia (crowding in 
effect). 

Poprawka 11

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 ujawnił, między innymi, 
zależność unijnego przemysłu od importu 
w strategicznych łańcuchach wartości i 
pokazał dobitnie, że istnieje pilna potrzeba 
wyeliminowania w skoordynowany sposób 
słabości w strategicznych dziedzinach, aby 
poprawić sposób reagowania kryzysowego 
Unii, a także strategiczną autonomię, 
dzięki czemu wzrośnie odporność całej 
gospodarki. Tylko odporna, sprzyjająca 
włączeniu społecznemu i zintegrowana 
gospodarka europejska może utrzymać 
dobrze funkcjonujący jednolity rynek 
i równe warunki działania, również 
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z korzyścią dla państw członkowskich 
najbardziej dotkniętych kryzysem.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
wszystkim ukierunkowany na wspieranie 
tych ostatecznych odbiorców mających 
siedzibę w jednym z państw 
członkowskich i prowadzących 
działających w Unii, których działalność 
ma strategiczne znaczenie dla Unii, w 
szczególności z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
zwiększenia odporności w obszarach 
takich jak: (i) udzielanie krytycznie 
niezbędnej opieki zdrowotnej, produkcja i 
gromadzenie produktów 
farmaceutycznych, wyrobów medycznych i 
środków medycznych, wzmacnianie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak i 
wirtualna; (iii) dostarczanie towarów i 
świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, (iv) kluczowe 
technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, ekologiczne i cyfrowe 
oraz przełomowe innowacje, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
przyszłości przemysłu Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 

(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 ekologicznej i cyfrowej oraz 
zwiększenia odporności w obszarach 
takich jak: (i) udzielanie krytycznie 
niezbędnej opieki zdrowotnej, produkcja 
i gromadzenie produktów 
farmaceutycznych, wspieranie produkcji, 
zamówień, zarządzania i niewyłącznego 
licencjonowania produktów istotnych w 
sytuacji kryzysowej po przystępnych 
cenach i zgodnie z zasadą 
komplementarności wobec innych 
instrumentów unijnych, wyrobów 
medycznych, środków medycznych i 
sprzętu ochronnego, wzmacnianie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności, w oparciu o szeroką 
dostępność i przystępność cenową 
produktów istotnych w nadzwyczajnych 
sytuacjach zdrowotnych; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak i 
wirtualna, w tym między innymi 
transeuropejskie sieci transportowe, 
sektor energetyczny i cyfrowy, a w 
szczególności ich infrastruktura 
transgraniczna; (iii) dostarczanie towarów 
i świadczenie usług mających zasadnicze 
znaczenie dla eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury krytycznej, w tym 
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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 
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.

finansowanie i zasoby ludzkie, aby znaleźć 
rozwiązania problemu wąskich gardeł w 
TEN-T i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne na odcinkach 
transgranicznych; (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, technologie 
zrównoważonej, inteligentnej, 
multimodalnej i zautomatyzowanej 
mobilności i logistyki we wszystkich 
rodzajach transportu oraz w turystyce, 
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; (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. Komisja powinna 



PE653.989v05-00 18/27 AD\1215367PL.docx

PL

określić kryteria oceny w celu ustalenia, 
czy beneficjent prowadzi znaczącą część 
działalności w Unii i w związku z tym 
kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych. 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.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Komisja, wraz z grupą EBI, 
powinna zasięgać opinii innych 
potencjalnych partnerów wykonawczych 
w kwestii wytycznych inwestycyjnych, 
systemu monitorowania wydatków na cele 
związane z klimatem, wytycznych 
i wspólnych metod, stosownie do sytuacji, 
w zakresie kontroli zrównoważonego 
charakteru projektów w celu zapewnienia 
inkluzywności i operacyjności do czasu 
ustanowienia organów zarządzających, po 
którym udział partnerów wykonawczych 
powinien odbywać się w ramach Rady 
Doradczej i Rady Kierowniczej programu 
InvestEU.

(35) Komisja, wraz z grupą EBI, 
powinna zasięgać opinii innych 
potencjalnych partnerów wykonawczych, 
w tym władz lokalnych i regionalnych, 
partnerów społecznych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego, w kwestii wytycznych 
inwestycyjnych, systemu monitorowania 
wydatków na cele związane z klimatem, 
wytycznych i wspólnych metod, stosownie 
do sytuacji, w zakresie kontroli 
zrównoważonego charakteru projektów 
w celu zapewnienia inkluzywności 
i operacyjności do czasu ustanowienia 
organów zarządzających, po którym udział 
partnerów wykonawczych powinien 
odbywać się w ramach Rady Doradczej 
i Rady Kierowniczej Programu InvestEU.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
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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 
produkcji dla przedsiębiorstw 
i konsumentów.

po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19, utrzymania i wzmocnienia 
prawidłowego działania jej strategicznych 
łańcuchów wartości oraz kontynuacji 
i rozbudowy działań przyczyniających się 
do strategicznej autonomii Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
a także transeuropejskiej sieci 
transportowej, technologii 
transformacyjnych, przełomowych 
innowacji i środków produkcji dla 
przedsiębiorstw i konsumentów, w 
szczególności w sektorach najbardziej 
dotkniętych kryzysem, takich jak turystyka 
i transport.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji w sektorach, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e), 
w celu utrzymania i wzmocnienia 
strategicznej niezależności Unii i jej 
gospodarki.

e) wspieranie operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji w sektorach, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e), 
w celu utrzymania i wzmocnienia 
strategicznej niezależności, 
zrównoważonego rozwoju i odporności 
Unii i jej gospodarki.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) segment polityki dotyczący 
zrównoważonej infrastruktury, który 
obejmuje zrównoważone inwestycje 
w dziedzinie transportu, w tym transportu 
multimodalnego, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, również zgodnie z celem Unii 
w postaci eliminacji śmiertelnych 
i powodujących poważne obrażenia 

a) segment polityki dotyczący 
zrównoważonej infrastruktury, który 
obejmuje zrównoważone inwestycje 
w dziedzinie transportu, w tym 
infrastruktury transportu multimodalnego 
sprzyjającej przesunięciu 
międzygałęziowemu, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, również zgodnie z celem Unii 
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wypadków drogowych do 2050 r., 
remontów i utrzymania infrastruktury 
kolejowej i drogowej, energii, 
w szczególności energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
zgodnie z ramami polityki energetycznej 
do roku 2030, projektów renowacji 
budynków pod kątem oszczędności energii 
i pod kątem włączenia budynków do 
połączonego systemu energetycznego, 
magazynowego, cyfrowego 
i transportowego, poprawy połączeń 
międzysystemowych, łączności cyfrowej 
i dostępu do niej, w tym na obszarach 
wiejskich, dostaw i przetwarzania 
surowców, przestrzeni kosmicznej, 
oceanów, wód, w tym śródlądowych dróg 
wodnych, gospodarowania odpadami 
zgodnie z hierarchią odpadów i koncepcją 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przyrody 
i innej infrastruktury środowiskowej, 
dziedzictwa kulturowego, turystyki, 
sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania 
innowacyjnych technologii, które 
przyczyniają się do realizacji celów Unii 
dotyczących odporności środowiska na 
zmianę klimatu lub zrównoważoności 
społecznej i które spełniają normy Unii 
dotyczące zrównoważenia 
środowiskowego lub zrównoważoności 
społecznej;

w postaci eliminacji śmiertelnych 
i powodujących poważne obrażenia 
wypadków drogowych do 2050 r., 
remontów i utrzymania infrastruktury 
kolejowej i drogowej oraz śródlądowych 
dróg wodnych, rozbudowy kolei, w tym 
przejazdów pociągami nocnymi, energii, 
w szczególności energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
zgodnie z ramami polityki energetycznej 
do roku 2030 i z celem osiągnięcia przez 
UE neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla do 2050 r., projektów 
renowacji budynków pod kątem 
oszczędności energii i pod kątem 
włączenia budynków do połączonego 
systemu energetycznego, magazynowego, 
cyfrowego i transportowego, poprawy 
połączeń międzysystemowych, łączności 
cyfrowej i dostępu do niej, w tym na 
obszarach wiejskich, w regionach 
najbardziej oddalonych i na obszarach 
górskich, dostaw i przetwarzania 
surowców, przestrzeni kosmicznej, 
oceanów, wód, w tym śródlądowych dróg 
wodnych, gospodarowania odpadami 
zgodnie z hierarchią odpadów i koncepcją 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przyrody 
i innej infrastruktury środowiskowej, 
dziedzictwa kulturowego, zrównoważonej 
turystyki, sprzętu, aktywów ruchomych 
i wdrażania innowacyjnych technologii, 
które przyczyniają się do realizacji celów 
Unii dotyczących odporności środowiska 
na zmianę klimatu lub zrównoważoności 
społecznej i które spełniają normy Unii 
dotyczące zrównoważenia 
środowiskowego lub zrównoważoności 
społecznej;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) segment polityki dotyczący MŚP, c) segment polityki dotyczący MŚP, 
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który obejmuje dostęp do finansowania 
i jego dostępność przede wszystkim dla 
MŚP, w tym dla MŚP innowacyjnych 
i działających w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, a także dla małych spółek 
o średniej kapitalizacji;

który obejmuje dostęp do finansowania 
i jego dostępność przede wszystkim dla 
MŚP, w tym dla MŚP innowacyjnych 
i działających w turystyce oraz w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym, a także dla 
małych spółek o średniej kapitalizacji;

Poprawka 18

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 
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 UE i jej gospodarki, w jednym 
z następujących obszarów:

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury określone jako krytyczne 
w obszarach energii, transportu, 
środowiska, zdrowia, bezpiecznej 
komunikacji cyfrowej, 5G, internetu 
rzeczy, platform usług online, 
bezpiecznego przetwarzania w chmurze, 
przetwarzania lub przechowywania 
danych, płatności i infrastruktury 
finansowej, aeronautyki, obronności, 
komunikacji, mediów, kształcenia 

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury i aktywa ruchome określone 
jako krytyczne w obszarach energii, 
transportu, logistyki, środowiska, zdrowia, 
bezpiecznej komunikacji cyfrowej, 5G, 
internetu rzeczy, platform usług online, 
bezpiecznego przetwarzania w chmurze, 
przetwarzania lub przechowywania 
danych, płatności i infrastruktury 
finansowej, aeronautyki, obronności, 
komunikacji, mediów, kształcenia 
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i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sztuczna inteligencja, łańcuch 
bloków, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa;

a) sztuczna inteligencja, łańcuch 
bloków, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, pojazdy autonomiczne, a 
także technologie związane z 
bezpieczeństwem pojazdów i 
infrastruktury drogowej;

Poprawka 22

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

ca) technologie na rzecz 
zrównoważonej, inteligentnej i 
zautomatyzowanej mobilności i logistyki 
we wszystkich rodzajach transportu, w 
tym poprzez bilety przesiadkowe i usługi 
technologii płynnej mobilności;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zrównoważona turystyka;

Poprawka 24

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 wszyscy ostateczni odbiorcy 
otrzymujący finansowanie w ramach 
segmentu polityki dotyczącego 
europejskich inwestycji strategicznych, 
zwłaszcza finansowanie w dziedzinie 
sektora kosmicznego, sektora obrony 
i cyberbezpieczeństwa, a także w ramach 
konkretnych rodzajów projektów 
o rzeczywistych i bezpośrednich skutkach 
dla bezpieczeństwa w sektorach 
krytycznych nie mogą podlegać kontroli ze 
strony państwa trzeciego lub podmiotów 
z państwa trzeciego, a ich zarządcze 
struktury wykonawcze muszą znajdować 
się w Unii w celu ochrony bezpieczeństwa 
Unii i jej państw członkowskich.

Poprawka 25
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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.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wraz z partnerami wykonawczymi 
dąży do zapewnienia, aby część gwarancji 
UE wykorzystywanej na segment polityki 
dotyczący zrównoważonej infrastruktury 
rozdzielano z zachowaniem równowagi 
między poszczególnymi obszarami, 
o których mowa w ust. 1 lit. a).

Komisja wraz z partnerami wykonawczymi 
dąży do zapewnienia, aby zarówno część 
gwarancji UE wykorzystywanej na 
segment polityki dotyczący 
zrównoważonej infrastruktury, jak i część 
gwarancji UE wykorzystywanej na 
segment polityki dotyczący europejskich 
inwestycji strategicznych rozdzielano 
z zachowaniem równowagi między 
poszczególnymi obszarami, o których 
mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a) i e).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach innych segmentów 
niż segment europejskich inwestycji 
strategicznych mogą dotyczyć jednej 
z poniższych dziedzin lub większej ich 
liczby:

 Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach innych segmentów 
niż segment europejskich inwestycji 
strategicznych mogą dotyczyć jednej 
z dziedzin lub większej liczby dziedzin 
określonych w pkt 1–15 niniejszego 
załącznika:
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekty w zakresie inteligentnej 
i zrównoważonej mobilności w miastach, 
dotyczące niskoemisyjnych rodzajów 
transportu miejskiego, w tym rozwiązania 
w zakresie żeglugi śródlądowej 
i innowacyjne rozwiązania w zakresie 
mobilności, niedyskryminacyjnej 
dostępności, ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu, zużycia energii, sieci 
inteligentnych miast, utrzymania 
i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenia liczby wypadków, także 
w odniesieniu do rowerzystów i pieszych);

c) projekty w zakresie inteligentnej 
i zrównoważonej mobilności w miastach, 
dotyczące niskoemisyjnych i 
bezemisyjnych rodzajów transportu 
miejskiego, w tym rozwiązania w zakresie 
żeglugi śródlądowej i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie mobilności, ruchu 
rowerowego, niedyskryminacyjnej 
dostępności, ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu, zużycia energii, sieci 
inteligentnych miast, utrzymania 
i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenia liczby wypadków, także 
w odniesieniu do rowerzystów i pieszych);

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Turystyka. 9. Turystyka, w szczególności poprzez 
inwestycje przyczyniające się do 
odbudowy, długofalowej 
konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju tego sektora i jego łańcuchów 
wartości, dzięki wspieraniu działań 
promujących zrównoważoną, dostępną, 
innowacyjną i cyfrową turystykę, w tym 
ekoturystykę, agroturystykę, turystykę 
morską, kulturalną, rowerową i kolejową.
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