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Poprawka 16
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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, 
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. Z tego względu bardzo 
ważne jest identyfikowanie i wspieranie 
projektów zapewniających raczej taką 
rzeczywistą dodatkowość i jakość niż 
spełniających kryteria techniczne, takie 
jak efekt dźwigni lub szybkość i zakres 
realizacji.

Or. en

Poprawka 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Wybuch pandemii 

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona, w 
szczególności w sektorach transportu i 
turystyki. Oczekuje się, że w 2020 r. 
spadek PKB w UE wyniesie 7,5 % – 
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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.

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, 
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 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.
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Or. en

Poprawka 18
Elena Kountoura

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. W niektórych 
sektorach, takich jak transport i turystyka, 
wstrząs był niezwykle silny, a spadek 
wielokrotnie większy. 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 19
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Wybuch pandemii 
uwidocznił wzajemne powiązania 
w globalnych łańcuchach dostaw i ujawnił 
pewne słabości, takie jak nadmierne 
uzależnienie strategicznych gałęzi 
przemysłu od niezdywersyfikowanych 
zewnętrznych źródeł dostaw. Słabości te 
należy wyeliminować, aby poprawić 

(1) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. W wyniku 
wprowadzenia niezbędnych środków 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się 
wirusa działalność gospodarcza w UE 
została znacznie osłabiona. Oczekuje się, 
że w 2020 r. spadek PKB w UE wyniesie 
7,5 % – o wiele więcej niż podczas kryzysu 
finansowego w 2009 r. Wybuch pandemii 
uwidocznił 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 20
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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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 
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.

(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 
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, ale 
również na poziomie biurokratycznym.

Or. en

Poprawka 21
Tilly Metz

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 

(3) W ostatnich latach Unia przyjęła 
ambitne strategie i ustawodawstwo na 
rzecz dokończenia budowy jednolitego 
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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 
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.

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 
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., wniosek w sprawie 
Europejskiego prawa o klimacie1a z dnia 4 
marca 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 z dnia 18 czerwca 2020 r.1b, 
strategia na rzecz integracji systemów 
energetycznych i strategia na rzecz 
wodoru z dnia 8 lipca 2020 r., a w trzecim 
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kwartale 2020 r. Unia zaproponuje 
strategię fali renowacji. Fundusz InvestEU 
powinien wykorzystywać i wzmacniać 
synergie pomiędzy tymi wzajemnie 
uzupełniającymi się strategiami, 
przyczyniać się do wycofywania dotacji o 
skutkach szkodliwych dla środowiska i 
wspomagać wdrażanie ustawodawstwa 
poprzez wspieranie inwestycji 
i zapewnianie dostępu do finansowania.

_________________
1a Rozporządzenie (UE) 2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
1b 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).

Or. en

Poprawka 22
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej stanowi ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie – w stosownych 
przypadkach we współpracy z organami 
lokalnymi i regionalnymi – opracowują 
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 

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej stanowi ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie – w stosownych 
przypadkach we współpracy z organami 
lokalnymi i regionalnymi – opracowują 
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 
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inwestycyjnych, które mają być wspierane 
za pomocą środków krajowych, 
finansowania unijnego lub z obu tych 
źródeł. Strategie te powinny również 
pomóc w wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego 
zwłaszcza za pośrednictwem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności oraz Programu 
InvestEU.

inwestycyjnych, które mają być wspierane 
za pomocą środków krajowych, 
finansowania unijnego lub z obu tych 
źródeł. Strategie te powinny również 
pomóc w wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny i strategiczny sposób, z 
uwzględnieniem nie tylko odbudowy 
gospodarczej, ale również celów Zielonego 
Ładu. Takie inwestycje powinny sprzyjać 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego 
zwłaszcza za pośrednictwem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności oraz Programu 
InvestEU.

Or. en

Poprawka 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Fundusz InvestEU powinien 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności oraz konwergencji 
i spójności społeczno-gospodarczej Unii, 
m.in. w obszarze innowacji, cyfryzacji, 
efektywnego wykorzystania zasobów 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji 
i sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych, 
przy uwzględnieniu różnic w rozwoju 
gospodarczym i infrastrukturalnym 
między poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi. W tym celu 
Fundusz InvestEU powinien wspierać 
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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.

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, w tym polityki spójności. 
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 w 
szczególności wiejskie, górskie, 
najbardziej oddalone i najmniej dostępne 
regiony UE.

Or. en

Poprawka 24
Sara Cerdas

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 

(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 
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zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji 
i sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych. 
W tym celu Fundusz InvestEU powinien 
wspierać projekty, które są technicznie 
wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 
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.

zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, trwałego i inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego Unii oraz 
odporności społecznej, a także integracji 
unijnych rynków kapitałowych, w tym 
wprowadzenia rozwiązań 
przeciwdziałających ich fragmentacji 
i sprzyjających dywersyfikacji źródeł 
finansowania przedsiębiorstw unijnych. 
W tym celu Fundusz InvestEU powinien 
wspierać projekty, które są technicznie 
wykonalne i ekonomicznie opłacalne, 
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. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
główne sektory dotknięte kryzysem 
wywołanym pandemią COVID-19, ale 
także na regiony zmagające się z 
trudnościami wynikającymi z ich 
położenia geograficznego, takie jak 
regiony oddalone, najbardziej oddalone i 
wyspiarskie.

Or. en
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Poprawka 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

projektom z udziałem podmiotów 
partnerskich w wielu regionach w całej UE 
oraz uwzględniać specyfikę regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. en

Uzasadnienie

W regionach najbardziej oddalonych występują szczególne ograniczenia, które stanowią 
wyzwanie dla ich rozwoju i utrudniają ich integrację na rynku wewnętrznym.  Szczególną 
sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE.

Poprawka 26
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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, w tym w regionach najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 27
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sektor kultury i sektor kreatywny 
należą do kluczowych 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 

(6) Sektor kultury, sektor edukacji 
i sektor kreatywny należą do kluczowych 
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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 28
Julie Lechanteux

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 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 

(10) skreśla się
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w kontekście odpowiednich ocen 
i procesów przeglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Climate targets should not systematically condition programs aimed at encouraging recovery 
and investment in the EU. In the current state of the economy of the Member States, it is 
rather urgent to save priority sectors such as tourism, transport, industry and services, which 
constitute the largest employment pools, particularly in France : sectors which, moreover, 
since the signing of the Paris agreements, have already initiated an energy transition which 
has now become more and more restrictive and costly from an economic point of view, while 
the sustainability and balance of the long-term markets are proving more and more 
precarious due to the health crisis.

Poprawka 29
Kathleen Van Brempt

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 
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.

(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 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają 
sięgnąć 30 % i 10 % na osiągnięcie celów 
związanych z różnorodnością biologiczną. 
W odniesieniu do działań wspieranych 
z Programu InvestEU oczekuje się, że 
60 % całkowitej puli środków finansowych 
tego programu będzie przyczyniać się do 
realizacji celów klimatycznych i 
dotyczących różnorodności biologicznej. 
Stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Programu InvestEU oraz zweryfikowane 
w kontekście odpowiednich ocen 
i procesów przeglądu.
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Or. en

Poprawka 30
Tilly Metz

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 
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.

(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 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych i środowiskowych 
w budżecie Unii mają sięgnąć co najmniej 
50 %. W odniesieniu do działań 
wspieranych z Programu InvestEU 
oczekuje się, że co najmniej 80 % 
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.

Or. en

Poprawka 31
Julie Lechanteux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu 

(11) skreśla się
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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.
_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Uzasadnienie

Środków monitorowania działań na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych jest tyle, ile jest 
środków, którymi dysponuje Komisja Europejska, aby móc ingerować w politykę 
środowiskową państw członkowskich: motyw ekologiczny jest ostatecznie dla Komisji jedynie 
pretekstem do opracowania środków dodatkowej kontroli i nakładania środków 
wykonawczych na państwa członkowskie i ich przemysł. Obecnie państwa członkowskie są 
pogrążone w kryzysie zdrowotnym i usiłują rozpocząć odbudowę swoich gospodarek.

Poprawka 32
Tilly Metz

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 

(11) Wkład Funduszu InvestEU 
w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu i 
energii na 2030 r. oraz transformację w 
kierunku neutralności klimatycznej do 
2040 r. będzie monitorowany za pomocą 
unijnego systemu monitorowania 
wydatków na cele związane z klimatem 
opracowanego przez Komisję i 
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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.

dostosowanego do zharmonizowanej 
metodologii identyfikowania działań w 
dziedzinie klimatu opracowanej przez 
wielostronne banki rozwoju24a, 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.

_________________ _________________
24a 2019, WSPÓLNE SPRAWOZDANIE 
WIELOSTRONNYCH BANKÓW 
ROZWOJU W SPRAWIE 
FINANSOWANIA DZIAŁAŃ 
ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ KLIMATU, 
sierpień 2020 r., EBOR, EBI, AfDB, 
AIIB, grupa IDB, IsDB, grupa WB.

25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Poprawka 33
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

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 

(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 
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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.

opracować w ścisłej współpracy 
z potencjalnymi partnerami 
wykonawczymi w ramach Programu 
InvestEU. We wskazówkach tych należy 
w odpowiedni sposób zastosować kryteria 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w 
sprawieustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje1a w celu 
ustalenia, czy dana działalność 
gospodarcza jest zrównoważona pod 
względem środowiskowym i spójna 
z wytycznymi opracowanymi na potrzeby 
innych unijnych programów. Do wsparcia 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
nie powinny się kwalifikować operacje, 
które są niezgodne z celami klimatycznymi 
lub kryteriami ustanowionymi w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852.

_________________
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).

Or. en

Poprawka 34
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14



PE655.909v01-00 24/99 AM\1211678PL.docx

PL

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 
zrównoważonej gospodarki, 
konkurencyjności i konwergencji przy 
poszanowaniu zasady „nie czyń 
poważnych szkód” i minimalnych 
gwarancji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje1a. 
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 
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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.

wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

_________________
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).

Or. en

Poprawka 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niskie stopy inwestycji 
w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 

(14) Niskie stopy inwestycji 
w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
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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 
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 

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, interoperacyjności 
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 – w tym 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
szczególnie na odcinkach 
transgranicznych – energii (w tym 
w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, infrastruktury związanej 
z działaniami na rzecz klimatu oraz 
infrastruktury morskiej i infrastruktury 
cyfrowej. Program InvestEU powinien 
priorytetowo traktować obszary, które są 
niedoinwestowane i które wymagają 
dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
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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.

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

Or. en

Poprawka 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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, w szczególności 
regionów najbardziej oddalonych. 
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 
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i klimatu na 2030 r. W związku z tym 
wsparcie z Funduszu InvestEU powinno 
być ukierunkowane na inwestycje 
w dziedzinie transportu, energii (w tym 
w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, infrastruktury związanej 
z działaniami na rzecz klimatu oraz 
infrastruktury morskiej i infrastruktury 
cyfrowej. Program InvestEU powinien 
priorytetowo traktować obszary, które są 
niedoinwestowane i które wymagają 
dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

zrównoważonego rozwoju, oraz do 
osiągnięcia celów w dziedzinie energii 
i klimatu na 2030 r. W związku z tym 
wsparcie z Funduszu InvestEU powinno 
być ukierunkowane na inwestycje 
w dziedzinie transportu, energii (w tym 
w efektywność energetyczną 
i w odnawialne źródła energii oraz inne 
bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii), infrastruktury 
środowiskowej, infrastruktury związanej 
z działaniami na rzecz klimatu oraz 
infrastruktury morskiej i infrastruktury 
cyfrowej. Program InvestEU powinien 
priorytetowo traktować obszary, które są 
niedoinwestowane i które wymagają 
dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W regionach najbardziej oddalonych występują szczególne ograniczenia, które stanowią 
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wyzwanie dla ich rozwoju i utrudniają ich integrację na rynku wewnętrznym.  Szczególną 
sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE.

Poprawka 37
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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, 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 
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 
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dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej. Powyższe zasady 
powinny stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

dodatkowych inwestycji. Aby 
zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną 
unijnego wsparcia finansowego, należy 
wspierać usprawniony proces 
inwestycyjny, który umożliwia 
eksponowanie listy przygotowywanych 
projektów i maksymalnie potęguje 
synergię między odnośnymi programami 
unijnymi w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i cyfryzacja. Mając 
na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa 
i ochrony, projekty inwestycyjne 
otrzymujące wsparcie Unii powinny 
obejmować środki w zakresie odporności 
infrastruktury, w tym jej konserwację 
i bezpieczeństwo, a także powinny 
uwzględniać zasady ochrony obywateli 
w przestrzeni publicznej i na obszarach 
miejskich. Powyższe zasady powinny 
stanowić uzupełnienie działań 
podejmowanych w ramach innych 
funduszy unijnych – takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Or. en

Poprawka 38
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niskie stopy inwestycji 
w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu 
finansowego, a potem w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, osłabiły 
zdolność Unii do stymulowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
konkurencyjności i konwergencji. Sytuacja 
ta powoduje również ryzyko utrwalenia 

(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 
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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 
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 

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 nowych 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 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 
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 
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Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Fundusz Rozwoju Regionalnego – które 
zapewniają wsparcie na rzecz związanych 
z bezpieczeństwem elementów inwestycji 
w dziedzinie przestrzeni publicznej, 
transportu, energii i innej infrastruktury 
krytycznej.

Or. en

Poprawka 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Prawdziwa multimodalność jest 
szansą na stworzenie wydajnej i przyjaznej 
dla środowiska sieci transportu, w której 
maksymalnie wykorzystywany będzie 
potencjał wszystkich środków transportu 
oraz generowana będzie synergia między 
nimi. Program InvestEU powinien 
wspierać inwestycje w multimodalne 
węzły transportowe, które, pomimo 
znacznego potencjału ekonomicznego 
i uzasadnienia biznesowego, niosą ze sobą 
istotne ryzyko dla inwestorów prywatnych. 
Program InvestEU powinien również 
przyczynić się do opracowania i wdrożenia 
inteligentnych systemów transportowych 
(ITS). Program InvestEU powinien pomóc 
w zwiększeniu starań na rzecz tworzenia 
i stosowania technologii wpływających na 
poprawę bezpieczeństwa pojazdów 
i infrastruktury drogowej.

(16) Prawdziwa multimodalność jest 
szansą na stworzenie wydajnej i przyjaznej 
dla środowiska sieci transportu, w której 
maksymalnie wykorzystywany będzie 
potencjał wszystkich środków transportu, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu kolejowego, oraz generowana 
będzie synergia między nimi. Program 
InvestEU powinien wspierać inwestycje 
w multimodalne węzły transportowe, które, 
pomimo znacznego potencjału 
ekonomicznego oraz środowiskowego 
i uzasadnienia biznesowego, niosą ze sobą 
istotne ryzyko dla inwestorów prywatnych. 
Program InvestEU powinien również 
przyczynić się do opracowania i wdrożenia 
inteligentnych systemów transportowych 
(ITS) i infrastruktury paliw 
alternatywnych. Program InvestEU 
powinien pomóc w zwiększeniu starań na 
rzecz tworzenia i stosowania technologii 
wpływających na poprawę bezpieczeństwa 
pojazdów i infrastruktury drogowej.

Or. en

Poprawka 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
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Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
ważnym obszarem, 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, tworząc 
fundamenty dla nowej inteligentnej, 
zrównoważonej, innowacyjnej, 
nowoczesnej i odpornej turystyki UE oraz 
sektora podróży, z uwzględnieniem 
innowacyjnych środków służących 
zmniejszeniu śladu klimatycznego i 
środowiskowego sektora. Ograniczenie 
kontaktów społecznych i zamykanie 
granic podczas kryzysu związanego z 
COVID-19 miały bardzo negatywne skutki 
gospodarcze dla turystyki i powiązanych 
sektorów. Szczebel regionalny i lokalny 
powinny być aktywnie zaangażowane w 
Program InvestEU, przy zapewnieniu 
specjalnej uwagi i pomocy dla regionów i 
miast silnie zależnych od turystyki i ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
obszarów oddalonych i wiejskich oraz 
wysp.

Or. en

Poprawka 41
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii (19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
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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.

ważnym obszarem, a zarazem sektorem, 
w którym na skutek pandemii COVID-19 
odnotowano szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej, przy czym 
bezrobocie na dużą skalę dotyka w 
szczególności pracowników sezonowych i 
osoby w trudnej sytuacji. Program 
InvestEU powinien przyczynić się do 
wzmocnienia długofalowej 
konkurencyjności i rozwoju 
zrównoważonego sektora turystyki, w 
szczególności dostępności, ekoturystyki i 
przystępnych cenowo podróży koleją, 
przez wspieranie działań promujących 
odbudowę zrównoważonej, innowacyjnej 
i cyfrowej turystyki, co powinno sprzyjać 
tworzeniu licznych stałych, lokalnych, 
wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 42
Elena Kountoura

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii 
ważnym obszarem, a zarazem sektorem, 
w którym na skutek pandemii COVID-19 
odnotowano szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej. W wielu 
regionach europejskich turystyka ma 
strategiczne znaczenie dla całej 
gospodarki i działa jako czynnik 
mnożnikowy wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Program InvestEU powinien 
przyczynić się do wzmocnienia ożywienia 
gospodarczego, konkurencyjności i 
zrównoważonego charakteru tego sektora, 
wspierając działania promujące 
zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową 
turystykę.

Or. en
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Poprawka 43
Angel Dzhambazki

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 
jej państw członkowskich ważnym 
obszarem, a zarazem sektorem, w którym 
na skutek pandemii COVID-19 
odnotowano szczególnie dotkliwy spadek 
aktywności gospodarczej. Program 
InvestEU powinien wspierać ożywienie 
gospodarcze w sektorze turystyki i 
przyczynić się do wzmocnienia 
długofalowej konkurencyjności tego 
sektora, wspierając działania promujące 
zrównoważoną, innowacyjną, cyfrową, 
eventową i biznesową turystykę.

Or. en

Poprawka 44
Sara Cerdas

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 ważnym obszarem 
dla Unii oraz dla rozwoju rynku 
wewnętrznego, gospodarki, a zarazem 
sektorem, w którym na skutek pandemii 
COVID-19 odnotowano szczególnie 
dotkliwy spadek aktywności gospodarczej. 
Straty w sektorze spowodowały nie tylko 
straty ekonomiczne dla agentów i 
operatorów, ale także utratę miejsc pracy. 
Rozwój gospodarczy wielu regionów silnie 
zależnych od sektora turystycznego, takich 
jak regiony najbardziej oddalone, 
przybrzeżne i wyspiarskie, został poważnie 
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dotknięty kryzysem. Program InvestEU 
powinien przyczynić się do wzmocnienia 
długofalowej konkurencyjności tego 
sektora, wspierając działania promujące 
zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową 
turystykę, ale również do tworzenia 
nowych miejsc pracy w sektorze.

Or. en

Poprawka 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 46
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Pilnie potrzebne są znaczące 
starania na rzecz inwestowania 
w transformację cyfrową i jej pobudzenia, 
tak aby korzyści z niej odnieśli wszyscy 

(20) Pilnie potrzebne są znaczące 
starania na rzecz inwestowania 
w transformację cyfrową i jej pobudzenia, 
tak aby korzyści z niej odnieśli wszyscy 
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obywatele i przedsiębiorstwa w Unii. 
Mając już solidne ramy polityczne strategii 
jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz 
realizować inwestycje o podobnym 
poziomie ambicji, w tym inwestycje 
w rozwój sztucznej inteligencji zgodnie 
z programem „Cyfrowa Europa”.

obywatele i przedsiębiorstwa w Unii. 
Mając już solidne ramy polityczne strategii 
jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz 
realizować inwestycje o podobnym 
poziomie ambicji, w tym inwestycje 
w rozwój etycznej sztucznej inteligencji 
zgodnie z programem „Cyfrowa Europa”.

Or. en

Poprawka 47
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jak określono w dokumencie 
Komisji otwierającym debatę na temat 
społecznego wymiaru Europy z dnia 26 
kwietnia 2017 r., w komunikacie 
dotyczącym Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w unijnych ramach 
dotyczących Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz 
w komunikacie pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” 
z dnia 14 stycznia 2020 r., budowanie 
bardziej inkluzywnej i sprawiedliwszej 
Unii jest jednym z kluczowych priorytetów 
UE w zakresie zwalczania nierówności 
i wspierania polityki włączenia 
społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 
Inwestowanie w gospodarkę społeczną, 
opartą na umiejętnościach 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, w tym zmianę i podnoszenie 

(22) Jak określono w dokumencie 
Komisji otwierającym debatę na temat 
społecznego wymiaru Europy z dnia 26 
kwietnia 2017 r., w komunikacie 
dotyczącym Europejskiego filaru praw 
socjalnych, w unijnych ramach 
dotyczących Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz 
w komunikacie pt. „Silna Europa socjalna 
na rzecz sprawiedliwej transformacji” 
z dnia 14 stycznia 2020 r., budowanie 
bardziej inkluzywnej i sprawiedliwszej 
Unii jest jednym z kluczowych priorytetów 
UE w zakresie zwalczania nierówności 
i wspierania polityki włączenia 
społecznego w Europie. Nierówność szans 
dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, 
szkoleń, kultury, zatrudnienia, opieki 
zdrowotnej i usług społecznych. 
Inwestowanie w gospodarkę społeczną, 
opartą na umiejętnościach 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, w tym zmianę i podnoszenie 
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kwalifikacji pracowników, między innymi 
w regionach zależnych od gospodarki 
opartej na węglu i dotkniętych strukturalną 
transformacją związaną z przechodzeniem 
na gospodarkę niskoemisyjną. Powinien on 
być wykorzystywany do wspierania 
projektów, które generują pozytywne 
skutki społeczne i sprzyjają włączeniu 
społecznemu, pomagając w zwiększaniu 
zatrudnienia, w szczególności wśród osób 
niewykwalifikowanych i długotrwale 
bezrobotnych, oraz do poprawy sytuacji 
w zakresie równouprawnienia płci, 
równości szans, niedyskryminacji, 
solidarności międzypokoleniowej, opieki 
zdrowotnej i sektora usług społecznych, 
mieszkalnictwa socjalnego, bezdomności, 
integracji cyfrowej, rozwoju społeczności 
lokalnych, roli i miejsca młodych ludzi 
w społeczeństwie, jak również osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 
obywateli państw trzecich. Program 
InvestEU powinien również wspierać 
europejską kulturę i działalność twórczą, 
które mają cel społeczny.

kwalifikacji pracowników, między innymi 
w regionach zależnych od gospodarki 
opartej na węglu i dotkniętych strukturalną 
transformacją związaną z przechodzeniem 
na gospodarkę niskoemisyjną. Powinien on 
być wykorzystywany do wspierania 
projektów, które generują pozytywne 
skutki społeczne i sprzyjają włączeniu 
społecznemu, pomagając w zwiększaniu 
zatrudnienia, w szczególności wśród osób 
niewykwalifikowanych i długotrwale 
bezrobotnych, zwłaszcza w regionach 
najbardziej oddalonych, które ogólnie 
mają problemy strukturalne w odniesieniu 
do zatrudnienia. Program powinien 
wspierać rozwój projektów, które służą 
poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia płci, równości szans, 
niedyskryminacji, solidarności 
międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej 
i sektora usług społecznych, 
mieszkalnictwa socjalnego, bezdomności, 
integracji cyfrowej, rozwoju społeczności 
lokalnych, roli i miejsca młodych ludzi 
w społeczeństwie, jak również osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym 
obywateli państw trzecich. Program 
InvestEU powinien również wspierać 
europejską kulturę i działalność twórczą, 
które mają cel społeczny.

Or. en

Poprawka 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 

(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 
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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.

negatywne skutki społeczne. Wybuch 
pandemii pokazał, że należy pilnie 
eliminować słabości w strategicznych 
dziedzinach w sposób skoordynowany, aby 
poprawić sposób reagowania kryzysowego 
Unii, a także podnieść odporność całej 
gospodarki. Tylko odporna, sprzyjająca 
włączeniu społecznemu i zintegrowana 
gospodarka europejska może utrzymać 
dobrze funkcjonujący jednolity rynek 
i równe warunki działania, również 
z korzyścią dla państw członkowskich 
najbardziej dotkniętych kryzysem.

Or. en

Poprawka 49
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 50
Tilly Metz

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 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 

(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, wyrobów 
medycznych, środków medycznych i 
sprzętu ochronnego, wspieranie 
zrównoważonej i etycznej produkcji, 
zamówień, zarządzania i niewyłącznego 
licencjonowania produktów istotnych w 
sytuacji kryzysowej po przystępnych 
cenach i zgodnie z zasadą 
komplementarności wobec innych 
instrumentów unijnych, 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; (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: 
etyczna sztuczna inteligencja, technologia 
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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 nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, zielone 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
technologie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) zakłady 
recyklingu i 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 nakłady o znaczeniu krytycznym dla 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich (takie jak sektor kosmiczny 
oraz cyberbezpieczeństwo). Ostateczni 
odbiorcy powinni posiadać obowiązkowe 
plany przejścia w kierunku 
zrównoważonej działalności gospodarczej 
oraz siedzibę statutową w państwie 
członkowskim, nie mieć podmiotów 
zależnych w kraju umieszczonym na 
unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy, jeśli nie prowadzą w nim 
rzeczywistej działalności gospodarczej, 
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. W ramach 
podziału puli środków finansowych należy 
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w szczególności zapewniać wsparcie dla 
projektów, które pomagają ratować życie 
w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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, 

(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, wyrobów medycznych 
i środków medycznych, wzmacnianie 
zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysu zdrowotnego oraz systemu 
ochrony ludności; (ii) infrastruktura 
krytyczna, zarówno fizyczna, jak 
i wirtualna, łącznie z transeuropejską 
siecią transportową (TEN-T), w 
szczególności na odcinkach 
transgranicznych; (iii) dostarczanie 
towarów i świadczenie usług mających 
zasadnicze znaczenie dla eksploatacji 
i utrzymania infrastruktury krytycznej, w 
tym finansowanie i zasoby ludzkie, aby 
znaleźć rozwiązania problemu wąskich 
gardeł w TEN-T i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne na odcinkach 
transgranicznych; (iv) kluczowe 
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najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, technologie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w UE; (vi) 
dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

technologie prorozwojowe, technologie 
transformacyjne, ekologiczne i cyfrowe 
oraz przełomowe innowacje, inwestowanie 
w które ma strategiczne znaczenie dla 
przyszłości przemysłu Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe oraz 
multimodalne i zrównoważone 
rozwiązania w zakresie mobilności, 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 nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takie jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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 



PE655.909v01-00 44/99 AM\1211678PL.docx

PL

jednolitym rynku, ponieważ obejmują 
operacje prowadzone w wielu 
lokalizacjach w całej UE.

Or. en

Poprawka 52
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
technologie dekarbonizacji dla przemysłu, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla, technologie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, biomedycyna, 
nanotechnologie, produkty farmaceutyczne 
i materiały zaawansowane; (v) instalacje 
produkcyjne do masowej produkcji 
komponentów i urządzeń technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w UE; (vi) 
dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, technologie 
pozyskiwania zielonego wodoru z 
odnawialnych źródeł energii i ogniwa 
paliwowe, technologie dekarbonizacji dla 
przemysłu, wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla oraz utylizacja wyłącznie 
w przypadku emisji niemożliwych do 
niknięcia, 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 nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takie jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

Or. en
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Poprawka 53
Maria Grapini

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 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 

(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 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, czyste 
technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, 
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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 nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

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 nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takie jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009; (viii) produkcja. 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.

Or. en

Poprawka 54
Elena Kountoura

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 

(28) Segment europejskich inwestycji 
strategicznych powinien być przede 
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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 
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 

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 gospodarki Unii, w tym: 
sztuczna inteligencja, technologia 
blockchain, oprogramowanie, robotyka, 
półprzewodniki, mikroprocesory, 
najnowocześniejsze technologie chmury 
obliczeniowej, obliczenia wielkiej skali, 
cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa, technologie energii 
odnawialnej, technologie magazynowania 
energii, w tym baterie, zrównoważone 
technologie transportowe, turystyka 
zrównoważona, 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) 
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krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

dostarczanie i gromadzenie zasobów 
krytycznych dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw lub konsumentów w Unii; 
(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takie jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) 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.

Or. en

Poprawka 55
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

w szczególności ważne projekty 
stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania zgodne z 
celami klimatyczno-środowiskowymi Unii, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz 
zwiększonej przejrzystości w ich 
realizacji1d.

_________________
1d 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).

Or. en

Poprawka 56
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Dodanie segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych jest konieczne ze 
względu na globalną pandemię COVID-
19 i jej wpływ na życie ludzi. Powinien on 
wspierać zrównoważoną odbudowę 
gospodarczą oraz zwiększać odporność, 
jednocześnie zapewniając ściśle 
dodatkowy charakter wszystkich 
inwestycji wspieranych w ramach 
Programu InvestEU.

Or. en

Poprawka 57
Kathleen Van Brempt
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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.

Or. en

Poprawka 58
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Gwarancja UE, na której opiera się 
Fundusz InvestEU, powinna być 
wykonywana przez Komisję pośrednio, 
tzn. za pośrednictwem partnerów 
wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć 
do pośredników finansowych, 
w stosownych przypadkach, i do 
ostatecznych odbiorców. Proces wyboru 
partnerów wykonawczych powinien być 
przejrzysty i wolny od wszelkich 
konfliktów interesów. Komisja powinna 
zawrzeć z każdym z partnerów 
wykonawczych umowę w sprawie 
gwarancji zapewniającą im zdolność 

(40) Gwarancja UE, na której opiera się 
Fundusz InvestEU, powinna być 
wykonywana przez Komisję pośrednio, 
tzn. za pośrednictwem partnerów 
wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć 
do pośredników finansowych, 
w stosownych przypadkach, i do 
ostatecznych odbiorców. Proces wyboru 
partnerów wykonawczych powinien być 
przejrzysty i wolny od wszelkich 
konfliktów interesów. Komisja powinna 
zawrzeć z każdym z partnerów 
wykonawczych umowę w sprawie 
gwarancji zapewniającą im zdolność 
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gwarancyjną z Funduszu InvestEU w celu 
wsparcia ich operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji, które spełniają 
kryteria kwalifikowalności Funduszu 
InvestEU i przyczyniają się do osiągnięcia 
jego celów. Zarządzanie ryzykiem 
związanym z gwarancją UE nie powinno 
utrudniać bezpośredniego dostępu 
partnerów wykonawczych do gwarancji 
UE. Po otrzymaniu gwarancji UE 
w ramach modułu unijnego partnerzy 
wykonawczy powinni w pełni odpowiadać 
za cały proces inwestycyjny i za 
prowadzenie badań due diligence 
w odniesieniu do operacji z zakresu 
finansowania lub inwestycji. Fundusz 
InvestEU powinien wspierać projekty, 
które z natury charakteryzują się wyższym 
profilem ryzyka niż projekty wspierane 
w ramach zwykłych operacji partnerów 
wykonawczych i które bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU nie mogłyby zostać 
zrealizowane przez inne podmioty 
publiczne lub prywatne, a w każdym razie 
nie w takim samym stopniu, w okresie, 
w którym można było skorzystać 
z gwarancji UE. Do kryterium 
dodatkowości mogą jednak mieć 
zastosowanie szczególne warunki 
dotyczące operacji z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych, 
wynikające z jego celu.

gwarancyjną z Funduszu InvestEU w celu 
wsparcia ich operacji z zakresu 
finansowania i inwestycji, które spełniają 
kryteria kwalifikowalności Funduszu 
InvestEU i przyczyniają się do osiągnięcia 
jego celów. Zarządzanie ryzykiem 
związanym z gwarancją UE nie powinno 
utrudniać bezpośredniego dostępu 
partnerów wykonawczych do gwarancji 
UE. Po otrzymaniu gwarancji UE 
w ramach modułu unijnego partnerzy 
wykonawczy powinni w pełni odpowiadać 
za cały proces inwestycyjny i za 
prowadzenie badań due diligence 
w odniesieniu do operacji z zakresu 
finansowania lub inwestycji. Fundusz 
InvestEU powinien wspierać projekty, 
które z natury charakteryzują się wyższym 
profilem ryzyka niż projekty wspierane 
w ramach zwykłych operacji partnerów 
wykonawczych i które bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU nie mogłyby zostać 
zrealizowane przez inne podmioty 
publiczne lub prywatne, a w każdym razie 
nie w takim samym stopniu, w okresie, 
w którym można było skorzystać 
z gwarancji UE.

Or. en

Poprawka 59
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „ważny projekt stanowiący 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania” oznacza projekt, który 

15) „ważny projekt stanowiący 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania” oznacza projekt, który 
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spełnia kryteria określone w komunikacie 
Komisji – Kryteria analizy zgodności 
z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa 
na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4) lub w jego 
późniejszych wersjach;

spełnia kryteria określone w komunikacie 
Komisji – Kryteria analizy zgodności 
z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa 
na wspieranie realizacji ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4) lub w jego 
późniejszych wersjach, zgodny z celami 
klimatyczno-środowiskowymi Unii, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/8521e 
oraz zwiększonej przejrzystości w ich 
realizacji;
_________________
1e 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).

Or. en

Poprawka 60
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) zasada „nie czyń poważnych 
szkód” oznacza powstrzymywanie się od 
powodowania „poważnych szkód w 
osiąganiu celów środowiskowych” 
zdefiniowanych w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852 (rozporządzenia w sprawie 
systematyki zrównoważonego rozwoju);

Or. en

Poprawka 61
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Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem Programu 
InvestEU jest wspieranie celów polityki 
Unii poprzez operacje z zakresu 
finansowania i inwestycji, które 
przyczyniają się do:

1. Ogólnym celem Programu 
InvestEU jest wspieranie celów polityki 
Unii poprzez operacje z zakresu 
finansowania i inwestycji, które są w pełni 
zgodne z celami klimatycznymi Unii, w 
szczególności z Europejskim prawem o 
klimacie1g, celem neutralności 
klimatycznej, kryteriami określonymi w 
rozporządzeniu (UE) 2020/8521h oraz 
celami Zielonego Ładu, jak również 
celami w zakresie bioróżnorodności, a 
także przyczyniają się do:

_________________
1g Rozporządzenie (UE) 2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
1h 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).

Or. en

Poprawka 62
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
Covid-19, utrzymania i wzmocnienia jej 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19, w pełni zgodnej z celami 
klimatycznymi Unii, w szczególności z 
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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.

Europejskim prawem o klimacie1i, celem 
neutralności klimatycznej, kryteriami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje1j i celami 
Zielonego Ładu, jak również celami w 
zakresie bioróżnorodności, tak aby 
utrzymać i wzmocnić jej strategiczne 
łańcuchy wartości, transformację 
klimatyczną i cyfrową, inwestycje 
zwiększające odporność określone w 
załączniku V, jak również kontynuującej i 
rozbudowującej działania o strategicznym 
znaczeniu dla Unii w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, technologii 
transformacyjnych, przełomowych 
innowacji i środków produkcji; cele 
Funduszu powinny być realizowane 
zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, z konwencją z Aarhus, a także ze 
wspieraniem przez Unię celu ochrony i 
poprawy jakości powietrza oraz 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
określonymi w art. 11 i art. 191 ust. 1 
TFUE; wsparcie z Funduszu powinno być 
zgodne z zasadą „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”;

Or. en

Poprawka 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19, utrzymania i wzmocnienia 
dobrego funkcjonowania jej 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
kontynuacji i rozbudowy działań 
o strategicznym znaczeniu dla Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
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przełomowych innowacji i środków 
produkcji dla przedsiębiorstw 
i konsumentów.

w tym transeuropejskiej sieci 
transportowej, technologii 
transformacyjnych, przełomowych 
innowacji i środków produkcji dla 
przedsiębiorstw i konsumentów.

Or. en

Poprawka 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19, utrzymania i wzmocnienia jej 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
kontynuacji i rozbudowy działań 
o strategicznym znaczeniu dla Unii 
w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, 
technologii transformacyjnych, 
przełomowych innowacji i środków 
produkcji dla przedsiębiorstw 
i konsumentów, w szczególności w 
sektorach najbardziej dotkniętych 
kryzysem, takich jak turystyka i transport.

Or. en

Poprawka 65
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
Covid-19, utrzymania i wzmocnienia jej 

g) trwałej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu odbudowy gospodarki Unii 
po kryzysie spowodowanym pandemią 
COVID-19, utrzymania i wzmocnienia jej 
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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.

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, w 
szczególności MŚP w sektorze transportu i 
turystyki, i konsumentów.

Or. en

Poprawka 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) kryzys spowodowany przez 
pandemię COVID-19 ujawnił konieczność 
podniesienia wagi i wspierania nowych 
celów, takich jak zrównoważona turystyka 
i kultura.

Or. en

Poprawka 67
Tilly Metz

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 i 
zrównoważonego rozwoju Unii i jej 
gospodarki, zgodnie z przepisami w 
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dziedzinie energii i klimatu oraz celami 
energetyczno-klimatycznymi na 2030 r. 
oraz celem neutralności klimatycznej do 
2040 r., Europejskim filarem praw 
socjalnych, celami zielonej transformacji i 
transformacji cyfrowej, autonomii 
technologicznej, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, tworzeniu miejsc pracy 
wysokiej jakości, jak również badań i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 68
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Europejskie prawo o klimacie

Niniejsze rozporządzenie wyraża pełne 
poszanowanie wszystkich obowiązków 
Unii określonych w Europejskim prawie o 
klimacie1a.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) xx/xx 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i zmieniające rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Dz.U. L 198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Poprawka 69
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusz InvestEU działa za 
pomocą następujących pięciu segmentów 
polityki, które służą korygowaniu 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w ramach 
określonego dla każdego z nich zakresu 
szczegółowego:

1. Fundusz InvestEU działa za 
pomocą następujących pięciu segmentów 
polityki, które służą korygowaniu 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w ramach 
określonego dla każdego z nich zakresu 
szczegółowego, z poszanowaniem zasady 
„nie czyń poważnych szkód”:

Or. en

Poprawka 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

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 
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, 

a) segment polityki dotyczący 
zrównoważonej infrastruktury, który 
obejmuje zrównoważone inwestycje 
w dziedzinie transportu, w tym 
infrastruktury transportu multimodalnego 
ułatwiającej zmianę środka transportu, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, również 
zgodnie z celem Unii w postaci eliminacji 
śmiertelnych i powodujących poważne 
obrażenia wypadków drogowych 
do 2050 r., remontów i utrzymania 
infrastruktury kolejowej i drogowej, 
rozbudowy połączeń kolejowych, w tym 
nocnych, infrastruktury aktywnej 
mobilności i transportu publicznego, 
energii, w szczególności energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
zgodnie z ramami polityki energetycznej 
do roku 2030, nowym celem klimatycznym 
na 2030 r. oraz celem neutralności 
klimatycznej UE, projektów renowacji 
budynków pod kątem oszczędności energii 
i pod kątem włączenia budynków do 
połączonego systemu energetycznego, 
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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;

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, 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 oraz są zgodne z Zielonym 
Ładem i celami prawa o klimacie;

Or. en

Poprawka 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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 

a) segment polityki dotyczący 
zrównoważonej infrastruktury, który 
obejmuje zrównoważone inwestycje 
w dziedzinie transportu, w tym transportu 
multimodalnego i kolejowego, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, również 
zgodnie z celem Unii w postaci eliminacji 
śmiertelnych i powodujących poważne 
obrażenia wypadków drogowych 
do 2050 r., remontów i utrzymania 
infrastruktury kolejowej i drogowej, jak 
również jej rozbudowy w celu dotarcia do 
najbardziej oddalonych, górskich i 
najmniej dostępnych obszarów, energii, 
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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 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, górskich i najbardziej 
oddalonych, 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;

Or. en

Poprawka 72
Kathleen Van Brempt

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 

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 
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i powodujących poważne obrażenia 
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;

i powodujących poważne obrażenia 
wypadków drogowych do 2050 r., 
remontów i utrzymania infrastruktury 
kolejowej i drogowej, energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
zgodnie z nowymi celami klimatyczno-
energetycznymi na 2030 r., prawem o 
klimacie oraz 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, 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;

Or. en

Poprawka 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym, a także dla małych 
spółek o średniej kapitalizacji;

Or. en

Poprawka 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) segment polityki dotyczący MŚP, 
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;

c) segment polityki dotyczący MŚP, 
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, turystyce, a także dla małych 
spółek o średniej kapitalizacji;

Or. en

Poprawka 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) segment polityki dotyczący 
inwestycji społecznych i umiejętności, 
który obejmuje mikrofinansowanie, 
finansowanie przedsiębiorstw społecznych 
i gospodarkę społeczną oraz działania 
promujące równouprawnienie płci, 
umiejętności, kształcenie, szkolenie 
i powiązane usługi, infrastrukturę 
społeczną (w tym infrastrukturę służby 
zdrowia i edukacyjną oraz mieszkania 

d) segment polityki dotyczący 
inwestycji społecznych i umiejętności, 
który obejmuje mikrofinansowanie, 
finansowanie przedsiębiorstw społecznych 
i gospodarkę społeczną oraz działania 
promujące równouprawnienie płci, 
umiejętności, kształcenie, szkolenie 
i powiązane usługi, infrastrukturę 
społeczną (w tym infrastrukturę służby 
zdrowia i edukacyjną oraz mieszkania 
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socjalne i studenckie), innowacje 
społeczne, opiekę zdrowotną i opiekę 
długoterminową, włączenie społeczne 
i dostępność, działalność kulturalną 
i twórczą o celu społecznym oraz 
integrację osób wymagających 
szczególnego traktowania, w tym 
obywateli państw trzecich;

socjalne i studenckie), innowacje 
społeczne, opiekę zdrowotną i opiekę 
długoterminową, włączenie społeczne 
i dostępność, działalność kulturalną 
i twórczą o celu społecznym, turystykę 
społeczną oraz integrację osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
w tym obywateli państw trzecich;

Or. en

Poprawka 76
Tilly Metz

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, którzy 
nie byli zaangażowani w pranie brudnych 
pieniędzy, finansowanie terroryzmu, 
unikanie opodatkowania ani uchylanie się 
od opodatkowania, nie prowadzono wobec 
nich dochodzeń w tym kierunku ani nie 
ścigano ich w związku z takimi zarzutami i 
których działalność ma strategiczne 
znaczenie dla Unii oraz jest zgodna z 
celem Unii na 2030 r. i celem 
neutralności klimatycznej zapisanym w 
Europejskim prawie o klimacie1k oraz 
rozporządzeniu (UE) 2020/8521l, a także 
służy wspieraniu transformacji cyfrowej 
oraz zwiększaniu odporności 
europejskiego społeczeństwa i gospodarki 
w jednym z następujących obszarów:

_________________
1k Rozporządzenie (UE)2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
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1l 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).

Or. en

Poprawka 77
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 1 - litera e - punkt 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 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, niepowodująca 
„poważnych szkód w osiąganiu celów 
środowiskowych” zdefiniowanych w 
art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/8521a, 
w tym elementy infrastruktury określone 
jako krytyczne w obszarach energii, 
zrównoważonego transportu i 
zrównoważonej turystyki, środowiska, 
wody, zdrowia, bezpiecznej komunikacji 
cyfrowej i sieci, internetu rzeczy, platform 
usług online, bezpiecznego przetwarzania 
w chmurze, przetwarzania lub 
przechowywania danych, płatności 
i infrastruktury finansowej, aeronautyki, 
komunikacji, mediów, kształcenia 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

_________________
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 
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198 z 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Poprawka 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 1 - litera e - punkt 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 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury 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 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

Or. en

Poprawka 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 1 - litera e - punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury określone jako krytyczne 

(ii) infrastruktura krytyczna, zarówno 
fizyczna, jak i wirtualna, w tym elementy 
infrastruktury określone jako krytyczne 
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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 
i szkolenia, infrastruktury wyborczej 
i obiektów o szczególnym znaczeniu, 
a także tereny i nieruchomości nieodzowne 
do korzystania z tej infrastruktury 
krytycznej;

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

Or. en

Poprawka 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) bilety przesiadkowe oraz usługi 
technologii płynnej mobilności, ze 
szczególnym naciskiem na dalszy rozwój 
transportu kolejowego oraz rozbudowę 
sieci nocnych połączeń kolejowych;

Or. en

Poprawka 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) krytyczne inwestycje strategiczne w 
zrównoważoną turystykę;

Or. en
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Poprawka 82
Elena Kountoura

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, 
technologie związane z bezpieczeństwem 
pojazdów i infrastruktury drogowej;

Or. en

Poprawka 84
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iv – litera a
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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) etyczna sztuczna inteligencja, 
łańcuch bloków, oprogramowanie, 
robotyka, półprzewodniki, mikroprocesory, 
technologie przetwarzania danych na 
obrzeżach chmury, obliczenia wielkiej 
skali, cyberbezpieczeństwo, technologie 
kwantowe, fotonika, biotechnologia 
przemysłowa;

Or. en

Poprawka 85
Tilly Metz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 86
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) technologie energii odnawialnej, 
technologie magazynowania energii, w tym 
baterie, zrównoważone technologie 

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

transportowe, zielony wodór ze źródeł 
energii odnawialnej i ogniwa paliwowe, 
technologie z zakresu dekarbonizacji dla 
przemysłu, składowanie wychwytywanego 
dwutlenku węgla oraz wykorzystywanie 
wyłącznie w przypadku emisji 
niemożliwych do uniknięcia, technologie 
z zakresu gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 87
Elena Kountoura

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zrównoważona turystyka;

Or. en

Poprawka 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) promowanie krytycznych 
inwestycji strategicznych w zrównoważone 
programy turystyki, które mogą stanowić 
część działań na rzecz ochrony 
bioróżnorodności, w tym inwestycji 
promujących przejście od turystyki 
masowej do innych form zrównoważonej 
turystyki kulturalnej;

Or. en
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Poprawka 89
Tilly Metz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich (takich jak sektor 
obrony i sektor kosmiczny oraz 
cyberbezpieczeństwo) oraz produkty 
podwójnego zastosowania zdefiniowane 
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 428/2009.

(vii) technologie i nakłady o znaczeniu 
krytycznym dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich, takie jak sektor 
kosmiczny oraz cyberbezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 90
Tilly Metz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ponadto w przypadku inwestycji w sektor 
kosmiczny 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.

Or. en
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Poprawka 91
Tilly Metz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) w finansowaniu i inwestycjach w 
ramach tego segmentu priorytetowo 
traktuje się inicjatywy przyczyniające się 
do ochrony życia w perspektywie krótko-, 
średnio- i długofalowej, jak również 
zapewnia się odpowiednie wsparcie na 
stawianie czoła wyzwaniom związanym z 
zagrożeniem klimatycznym, 
zanieczyszczeniem powietrza i cyfryzacją.

Or. en

Poprawka 92
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji poddaje się analizie, by 
sprawdzić, czy mają wpływ na środowisko 
i klimat lub wywołują skutki społeczne. 
Jeśli operacje te mają taki wpływ, 
podlegają one kontroli zrównoważonego 
charakteru pod względem klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym z myślą 
o zminimalizowaniu negatywnych skutków 
i zmaksymalizowaniu korzyści 
w wymiarze klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym. W tym celu 
promotorzy wnioskujący o finansowanie 
przekazują odpowiednie informacje 
w oparciu o wytyczne, o których mowa 
w ust. 4. Projekty poniżej pewnej wielkości 
określonej w wytycznych są wyłączone 
z tej kontroli. Projekty, które są niezgodne 
z celami klimatycznymi, nie kwalifikują 

3. Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji poddaje się analizie, by 
sprawdzić, czy mają wpływ na środowisko 
i klimat lub wywołują skutki społeczne. 
Jeśli operacje te mają taki wpływ, 
podlegają one kontroli zrównoważonego 
charakteru pod względem klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym z myślą 
o zminimalizowaniu negatywnych skutków 
i zmaksymalizowaniu korzyści 
w wymiarze klimatycznym, 
środowiskowym i społecznym. W tym celu 
promotorzy wnioskujący o finansowanie 
przekazują odpowiednie informacje 
w oparciu o wytyczne, o których mowa 
w ust. 4. Projekty poniżej pewnej wielkości 
określonej w wytycznych są wyłączone 
z tej kontroli. Projekty, które są niezgodne 
z celami klimatycznymi i które nie 



AM\1211678PL.docx 73/99 PE655.909v01-00

PL

się do wsparcia na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli partner 
wykonawczy stwierdzi, że nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia kontroli 
zrównoważonego charakteru, przedstawia 
on uzasadnienie Komitetowi 
Inwestycyjnemu.

spełniają kryteriów ustanowionych w 
rozporządzeniu (UE) 2020/8521a, nie 
kwalifikują się do wsparcia na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli partner 
wykonawczy stwierdzi, że nie istnieje 
konieczność przeprowadzenia kontroli 
zrównoważonego charakteru, przedstawia 
on uzasadnienie Komitetowi 
Inwestycyjnemu.

_________________
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).

Or. en

Poprawka 93
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) identyfikację projektów, które są 
niezgodne z realizacją celów 
klimatycznych;

d) identyfikację projektów, które są 
niezgodne z realizacją nowych celów 
energetycznych i celów klimatycznych na 
2030 r., prawa o klimacie, celu Unii 
zakładającego osiągnięcie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. lub z 
kryteriami ustanowionymi w 
rozporządzeniu (UE) 2020/8521a;

_________________
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).
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Or. en

Poprawka 94
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) identyfikację projektów, które są 
niezgodne z realizacją celów 
klimatycznych;

d) identyfikację projektów, które są 
niezgodne z realizacją celów neutralności 
klimatycznej w stosowaniu kryteriów 
ustanowionych rozporządzeniem (UE) 
2020/8521a;

_________________
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).

Or. en

Poprawka 95
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ocenę projektów pod względem 
wkładu w realizację celów klimatyczno-
energetycznych, w szczególności nowego 
celu klimatycznego Unii na 2030 r. oraz 
transformacji w kierunku gospodarek 
neutralnych dla klimatu do 2040 r.;

Or. en
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Poprawka 96
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 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.

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo 100 % inwestycji w ramach 
segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury i 60 % 
inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 97
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 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.

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo co najmniej 65 % inwestycji 
w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych oraz 80 % 
inwestycji w ramach segmentu polityki 
dotyczącego zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 98
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – wprowadzenie



PE655.909v01-00 76/99 AM\1211678PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 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.

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo co najmniej 50 % inwestycji 
w ramach segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 99
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 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.

6. Partnerzy wykonawczy zapewniają, 
aby docelowo co najmniej 50 % inwestycji 
w ramach segmentu polityki dotyczącego 
zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych 
celów dotyczących klimatu i środowiska.

Or. en

Poprawka 100
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wkład Funduszu InvestEU w 
osiągnięcie celów klimatyczno-
środowiskowych Unii będzie 
monitorowany z wykorzystaniem 
kryteriów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2020/8521n;
_________________
1n Rozporządzenie Parlamentu 
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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).

Or. en

Poprawka 101
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wkład Funduszu InvestEU w 
osiąganie celów klimatyczno-
środowiskowych Unii będzie 
monitorowany z wykorzystaniem 
kryteriów określonych w rozporządzeniu 
(UE) 2020/8521a.
_________________
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).

Or. en

Poprawka 102
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W odniesieniu do operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 

8. W odniesieniu do operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 
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w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych w sektorze 
obrony i sektorze kosmicznym oraz 
w sektorze cyberbezpieczeństwa 
w wytycznych inwestycyjnych można 
określić ograniczenia w odniesieniu do 
transferu praw własności intelektualnej 
dotyczących technologii o znaczeniu 
krytycznym i technologii mających 
kluczowe znaczenie dla ochrony 
bezpieczeństwa Unii i jej państw 
członkowskich, a także w odniesieniu do 
udzielania licencji na korzystanie z tych 
praw.

w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych w sektorze 
kosmicznym oraz w sektorze 
cyberbezpieczeństwa w wytycznych 
inwestycyjnych można określić 
ograniczenia w odniesieniu do transferu 
praw własności intelektualnej dotyczących 
technologii o znaczeniu krytycznym 
i technologii mających kluczowe znaczenie 
dla ochrony bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich, a także 
w odniesieniu do udzielania licencji na 
korzystanie z tych praw.

Or. en

Poprawka 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) moduł państw członkowskich służy 
korygowaniu szczególnych 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w jednym 
lub kilku regionach lub państwach 
członkowskich w celu realizacji celów 
politycznych, jakie przyświecają 
funduszom objętym zarządzaniem 
dzielonym, z których wnoszony jest wkład, 
lub dodatkowej kwocie przekazanej przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit trzeci, w szczególności w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
skorygowanie nierówności między jej 
regionami.

b) moduł państw członkowskich służy 
korygowaniu szczególnych 
niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 
sytuacji w zakresie inwestycji w jednym 
lub kilku regionach lub państwach 
członkowskich w celu realizacji celów 
politycznych, jakie przyświecają 
funduszom objętym zarządzaniem 
dzielonym, z których wnoszony jest wkład, 
lub dodatkowej kwocie przekazanej przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 4 
ust. 1 akapit trzeci, w szczególności w celu 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
skorygowanie nierówności między jej 
regionami, w szczególności regionami 
najbardziej oddalonymi.

Or. en
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Uzasadnienie

W regionach najbardziej oddalonych występują szczególne ograniczenia, które stanowią 
wyzwanie dla ich rozwoju i utrudniają ich integrację na rynku wewnętrznym.  Szczególną 
sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE.

Poprawka 104
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EBI bezzwłocznie dostosuje w 
pełni swoją politykę udzielania pożyczek w 
dziedzinie transportu do Europejskiego 
Zielonego Ładu ogółem, a w szczególności 
celów klimatycznych Unii.

Or. en

Poprawka 105
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 75 % gwarancji UE w ramach 
modułu unijnego, o której mowa w art. 4 
ust. 1 akapit pierwszy, co stanowi kwotę 
w wysokości 56 365 380 000 EUR, udziela 
się grupie EBI. Grupa EBI zapewnia 
łączny wkład finansowy w wysokości 9 
418 270 000 EUR. Wkład ten jest 
wnoszony w sposób i w formie, które 
ułatwiają wykonywanie Funduszu 
InvestEU oraz osiąganie celów 
określonych w art. 14 ust. 2.

4. 50 % gwarancji UE w ramach 
modułu unijnego, o której mowa w art. 4 
ust. 1 akapit pierwszy, udziela się grupie 
EBI. Grupa EBI zapewnia łączny wkład 
finansowy w wysokości 9 418 270 000 
EUR. Wkład ten jest wnoszony w sposób 
i w formie, które ułatwiają wykonywanie 
Funduszu InvestEU oraz osiąganie celów 
określonych w art. 14 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 106
Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Pozostałe 25 % gwarancji UE na 
potrzeby modułu unijnego udziela się 
innym partnerom wykonawczym, którzy 
mają również zapewnić wkład finansowy 
określany w umowach w sprawie 
gwarancji.

5. Pozostałe 50 % gwarancji UE na 
potrzeby modułu unijnego udziela się 
innym partnerom wykonawczym, którzy 
mają również zapewnić wkład finansowy 
określany w umowach w sprawie 
gwarancji.

Or. en

Poprawka 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dokłada się wszelkich starań 
w celu zapewnienia, by na zakończenie 
okresu inwestycyjnego wsparciem objęto 
szeroki wachlarz sektorów i regionów oraz 
aby uniknąć nadmiernej koncentracji 
sektorowej lub geograficznej. Starania te 
obejmują zachęty dla mniejszych lub mniej 
zaawansowanych NPBI, które mają 
przewagę komparatywną ze względu na ich 
obecność na rynku lokalnym, wiedzę 
i kompetencje inwestycyjne. Komisja 
opracowuje spójne podejście w celu 
wspierania tych starań.

6. Dokłada się wszelkich starań 
w celu zapewnienia, by na zakończenie 
okresu inwestycyjnego wsparciem objęto 
szeroki wachlarz sektorów i regionów, 
takich jak regiony najbardziej oddalone, 
oraz aby uniknąć nadmiernej koncentracji 
sektorowej lub geograficznej. Starania te 
obejmują zachęty dla mniejszych lub mniej 
zaawansowanych NPBI, które mają 
przewagę komparatywną ze względu na ich 
obecność na rynku lokalnym, wiedzę 
i kompetencje inwestycyjne. Komisja 
opracowuje spójne podejście w celu 
wspierania tych starań.

Or. en

Uzasadnienie

W regionach najbardziej oddalonych występują szczególne ograniczenia, które stanowią 
wyzwanie dla ich rozwoju i utrudniają ich integrację na rynku wewnętrznym.  Szczególną 
sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE.
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Poprawka 108
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sposób, w jaki proponowana 
operacja przyczynia się do realizacji celów 
polityki UE;

b) sposób, w jaki proponowana 
operacja przyczynia się do realizacji celów 
polityki UE, w szczególności jej wkład w 
cele bioróżnorodności oraz cele 
klimatyczno-energetyczne Unii na 2030 r. 
oraz w transformację w kierunku 
neutralności klimatycznej do 2040 r.;

Or. en

Poprawka 109
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w stosownych przypadkach wspiera 
promotorów projektów w opracowywaniu 
ich projektów, tak aby spełniały cele 
określone w art. 3 i 7 oraz kryteria 
kwalifikowalności określone w art. 13, 
a także ułatwia opracowywanie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
zgodnie z celami klimatyczno-
środowiskowymi Unii, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozporządzenia (UE) 
2020/8521m oraz zwiększonej 
przejrzystości w ich realizacji, 
i agregatorów dla małych projektów, 
w tym za pośrednictwem platform 
inwestycyjnych, o których mowa w lit. f) 
niniejszego ustępu, pod warunkiem że taka 
pomoc nie przesądza o stanowisku, jakie 
Komitet Inwestycyjny zajmie w sprawie 
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objęcia takich projektów gwarancją UE;

_________________
1m 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).

Or. en

Poprawka 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W razie potrzeby Centrum 
Doradztwa InvestEU jest reprezentowane 
na poziomie lokalnym. Taką lokalną 
obecność zapewnia się w szczególności 
w tych państwach członkowskich lub 
regionach, które napotykają trudności przy 
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, 
aby umożliwić udzielanie wsparcia, 
o którym mowa w ust. 1, w tym wsparcia 
na rzecz realizacji i dostosowywania 
małych projektów.

7. W razie potrzeby Centrum 
Doradztwa InvestEU jest reprezentowane 
na poziomie lokalnym. Taką lokalną 
obecność zapewnia się w szczególności 
w tych państwach członkowskich lub 
regionach, takich jak regiony najbardziej 
oddalone, które napotykają trudności przy 
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, 
aby umożliwić udzielanie wsparcia, 
o którym mowa w ust. 1, w tym wsparcia 
na rzecz realizacji i dostosowywania 
małych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wspomniano w dokumencie COM(2017)0623 zatytułowanym: „Silniejsze i odnowione 
partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE”, regiony te powinny mieć 
specjalny ośrodek doradztwa, aby zyskać lepszy dostęp do Programu InvestEU.
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Poprawka 111
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja składa sprawozdanie 
z realizacji Programu InvestEU zgodnie 
z art. 241 i 250 rozporządzenia 
finansowego. Zgodnie z art. 41 ust. 5 
rozporządzenia finansowego roczne 
sprawozdanie dostarcza informacji na 
temat stopnia realizacji Programu 
w stosunku do jego celów i wskaźników 
efektywności. W tym celu każdy 
z partnerów wykonawczych przekazuje co 
roku informacje niezbędne, aby umożliwić 
Komisji wypełnienie jej obowiązków 
sprawozdawczych, w tym informacje na 
temat funkcjonowania gwarancji UE.

3. Komisja składa sprawozdanie 
z realizacji Programu InvestEU zgodnie 
z art. 241 i 250 rozporządzenia 
finansowego. Zgodnie z art. 41 ust. 5 
rozporządzenia finansowego roczne 
sprawozdanie dostarcza informacji na 
temat stopnia realizacji Programu 
w stosunku do jego celów i wskaźników 
efektywności. W tym celu każdy 
z partnerów wykonawczych przekazuje co 
roku informacje niezbędne, aby umożliwić 
Komisji wypełnienie jej obowiązków 
sprawozdawczych, w tym informacje na 
temat funkcjonowania gwarancji UE. 
System sprawozdawczości dotyczącej 
realizacji zapewnia w czasie rzeczywistym 
wgląd w zarządzanie Programem 
InvestEU i jego wdrażanie i jest dostępny 
dla każdego obywatela Unii. To 
gwarantuje przejrzystość wydatkowanych 
środków oraz poprawia rozliczalność.

Or. en

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że KE dostrzega znaczenie planowania działań i 
przydzielania środków opartego na analizie ryzyka. W efekcie środki te będą wydawane w 
oparciu o priorytety i przeznaczane na najważniejsze zagadnienia. Ważne jest, aby na 
zarządzanie i kontrolę programu udostępniono wystarczające zasoby. Zapewnienie 
dostępnego w czasie rzeczywistym wglądu w stan realizacji programu to dobry początek na 
drodze do poprawy rozliczalności i przejrzystości.

Poprawka 112
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 31 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Partnerzy wykonawczy i partnerzy 
doradczy podają informacje o pochodzeniu 
finansowania unijnego i zapewniają jego 
eksponowanie (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów) 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i ukierunkowanych informacji 
przeznaczonych dla różnych grup 
odbiorców, w tym dla mediów i opinii 
publicznej.

1. Partnerzy wykonawczy i partnerzy 
doradczy podają informacje o pochodzeniu 
finansowania unijnego i zapewniają jego 
eksponowanie (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów) 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i ukierunkowanych informacji 
przeznaczonych dla różnych grup 
odbiorców, w tym dla mediów i opinii 
publicznej. Potencjalni beneficjenci, 
beneficjenci, uczestnicy i ostateczni 
odbiorcy instrumentów finansowych 
muszą być ujawniani z zachowaniem 
pełnej przejrzystości. Muszą być 
umieszczani w wykazie cyfrowego systemu 
monitorowania dla funduszy UE, który 
ma być wprowadzony przez Komisję.

Or. en

Poprawka 113
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Partnerzy wykonawczy i partnerzy 
doradczy podają informacje o pochodzeniu 
finansowania unijnego i zapewniają jego 
eksponowanie (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów) 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i ukierunkowanych informacji 
przeznaczonych dla różnych grup 
odbiorców, w tym dla mediów i opinii 
publicznej.

1. Partnerzy wykonawczy i partnerzy 
doradczy podają informacje o pochodzeniu 
finansowania unijnego i zapewniają jego 
eksponowanie (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów) 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych, poprawnych 
i ukierunkowanych informacji 
przeznaczonych dla różnych grup 
odbiorców, w tym dla mediów i opinii 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 114
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie wymogów określonych 
w akapicie pierwszym do projektów 
w sektorach obronności i przestrzeni 
kosmicznej jest uzależnione od dopełnienia 
wszelkich obowiązków w zakresie 
poufności lub obowiązku zachowania 
tajemnicy.

Stosowanie wymogów określonych 
w akapicie pierwszym do projektów 
w sektorze kosmicznym jest uzależnione 
od dopełnienia wszelkich obowiązków 
w zakresie poufności lub obowiązku 
zachowania tajemnicy.

Or. en

Poprawka 115
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do 20 051 970 000 EUR na cele, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a);

a) do 31 153 850 000 EUR na cele, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a);

Or. en

Poprawka 116
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do 31 153 850 000 EUR na cele, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e).

e) do 20 051 970 000 EUR na cele, 
o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e).

Or. en
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Poprawka 117
Tilly Metz

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 są ograniczone do 
poniższych dziedzin:

Or. en

Poprawka 118
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) produkcję i dostawę 
zrównoważonych paliw syntetycznych ze 
źródeł odnawialnych / neutralnych pod 
względem emisji dwutlenku węgla oraz 
innych bezpiecznych i zrównoważonych 
bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii, biopaliw, biomasy i paliw 
alternatywnych, w tym paliw dla 
wszystkich rodzajów transportu, zgodnie 
z celami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2018/200156; oraz

e) produkcję i dostawę 
zrównoważonych paliw syntetycznych ze 
źródeł odnawialnych oraz innych 
bezpiecznych i zrównoważonych 
bezemisyjnych źródeł energii, biopaliw, 
biomasy i paliw alternatywnych, w tym 
paliw dla wszystkich rodzajów transportu, 
zgodnie z celami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2018/200156 oraz w 
ramach limitów zrównoważonej 
dostępności; oraz

_________________ _________________
56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

56 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 
328 z 21.12.2018, s. 82).

Or. en
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Poprawka 119
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozwój zrównoważonej 
i bezpiecznej infrastruktury transportowej 
oraz tworzenie rozwiązań w zakresie 
mobilności, a także wyposażenia 
i innowacyjnych technologii, zgodnie 
z priorytetami Unii w zakresie transportu 
oraz ze zobowiązaniami podjętymi na 
mocy porozumienia klimatycznego 
z Paryża, w szczególności poprzez:

2. Rozwój zrównoważonej 
i bezpiecznej infrastruktury transportowej 
oraz tworzenie rozwiązań w zakresie 
mobilności, a także wyposażenia 
i innowacyjnych technologii, zgodnie 
z priorytetami Unii w zakresie transportu 
oraz w sposób w pełni zgodny ze 
zobowiązaniami podjętymi na mocy 
porozumienia klimatycznego z Paryża i 
Europejskiego prawa o klimacie1w, 
w szczególności poprzez:

_________________
1w Rozporządzenie (UE)2020/XXX 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Or. en

Poprawka 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projekty wspierające rozwój 
infrastruktury transeuropejskei sieci 
transportowej (TEN-T), w tym jej 
konserwację i bezpieczeństwo, rozwój 
węzłów miejskich TEN-T, portów 
morskich i śródlądowych, terminali 
multimodalnych oraz połączeń takich 
terminali z sieciami TEN-T; a także 
aplikacji telematycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201357;

a) projekty wspierające rozwój 
infrastruktury transeuropejskiejeiei sieci 
transportowej (TEN-T), w których za 
priorytet uznaje się konserwację i 
bezpieczeństwo, rozwój węzłów miejskich 
TEN-T, portów morskich i śródlądowych, 
terminali multimodalnych oraz połączeń 
takich terminali z sieciami TEN-T; a także 
aplikacji telematycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201357;
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_________________ _________________
57 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej 
i uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

57 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej 
i uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 121
Tilly Metz

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 bezemisyjnych 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);

Or. en

Poprawka 122
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspieranie odnowy i modernizacji 
transportowych aktywów ruchomych 

d) wspieranie odnowy i modernizacji 
transportowych aktywów ruchomych 
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w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie 
mobilności niskoemisyjnej i bezemisyjnej, 
w tym poprzez stosowanie paliw 
alternatywnych w pojazdach 
reprezentujących wszystkie rodzaje 
transportu;

w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie 
mobilności bezemisyjnej, w tym poprzez 
stosowanie paliw alternatywnych 
w pojazdach reprezentujących wszystkie 
rodzaje transportu;

Or. en

Poprawka 123
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) międzymiastowa infrastruktura 
kolejowa, ze szczególnym naciskiem na 
zapewnienie bezpiecznych połączeń 
transgranicznych, a przez to tworzenie 
transnarodowych tras rowerowych 
składających się na sieć 
ogólnoeuropejską;

Or. en

Poprawka 124
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera g – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) obniżenia emisji lub (iii) obniżenia emisji przy jasnym 
planie dochodzenia do zerowego poziomu 
emisji do 2040 r.; lub

Or. en

Poprawka 125
Tilly Metz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) projekty dotyczące utrzymania lub 
rozbudowy istniejącej infrastruktury 
transportowej, w tym autostrad w ramach 
TEN-T, gdy jest to niezbędne do 
zwiększenia, utrzymania lub poprawy 
bezpieczeństwa drogowego, rozwoju usług 
inteligentnego systemu transportowego 
(ITS) lub zagwarantowania integralności 
i standardów infrastruktury, rozwoju 
bezpiecznych stref i obiektów 
parkingowych, stacji ładowania pojazdów 
i zaopatrzenia w paliwa alternatywne.

h) projekty dotyczące utrzymania lub 
rozbudowy istniejącej infrastruktury 
transportowej, w tym autostrad w ramach 
TEN-T, wyłącznie gdy jest to niezbędne do 
zwiększenia, utrzymania lub poprawy 
bezpieczeństwa drogowego, rozwoju usług 
inteligentnego systemu transportowego 
(ITS) lub zagwarantowania integralności 
i standardów infrastruktury, rozwoju 
bezpiecznych stref i obiektów 
parkingowych, stacji ładowania pojazdów 
i zaopatrzenia w paliwa alternatywne.

Or. en

Poprawka 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozwój infrastruktury łączności 
cyfrowej, w szczególności za pomocą 
projektów, które wspierają wdrażanie 
cyfrowych sieci o bardzo dużej 
przepustowości i łączność 5G oraz które 
poprawiają łączność cyfrową i dostęp do 
niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i w regionach peryferyjnych.

4. Rozwój infrastruktury łączności 
cyfrowej, w szczególności za pomocą 
projektów, które wspierają wdrażanie 
cyfrowych sieci o bardzo dużej 
przepustowości i łączność 5G oraz które 
poprawiają łączność cyfrową i dostęp do 
niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i w regionach peryferyjnych oraz 
najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 127
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozwój infrastruktury łączności 
cyfrowej, w szczególności za pomocą 
projektów, które wspierają wdrażanie 
cyfrowych sieci o bardzo dużej 
przepustowości i łączność 5G oraz które 
poprawiają łączność cyfrową i dostęp do 
niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i w regionach peryferyjnych.

4. Rozwój infrastruktury łączności 
cyfrowej, w szczególności za pomocą 
projektów, które wspierają wdrażanie 
cyfrowych sieci o bardzo dużej 
przepustowości i łączność oraz które 
poprawiają łączność cyfrową i dostęp do 
niej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i w regionach peryferyjnych.

Or. en

Poprawka 128
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sztucznej inteligencji; a) etycznej sztucznej inteligencji:

Or. en

Poprawka 129
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Turystyka. 9. Zrównoważona turystyka, poprzez 
inwestycje, które przyczyniają się do 
transformacji sektora, w szczególności 
rozwijające dostępność, ekoturystykę oraz 
przystępne cenowo podróże koleją oraz 
poprzez wspieranie operacji promujących 
zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową 
odbudowę.

Or. en
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Poprawka 130
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Turystyka. 9. Turystyka, w szczególności poprzez 
inwestycje przyczyniające się do 
zwiększenia długofalowej 
konkurencyjności i transformacji tego 
sektora dzięki wpieraniu działań 
promujących turystykę zrównoważoną, 
innowacyjną, cyfrową, eventową i 
biznesową.

Or. en

Poprawka 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Turystyka. 9. Zrównoważona turystyka oraz 
podróże, cały łańcuch wartości, w tym 
między innymi organizatorzy turystyki, 
hotelarze, restauracje, przewodnicy 
turystyczni, branża wystawowa.

Or. en

Poprawka 132
Elena Kountoura

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Turystyka. 9. Zrównoważona turystyka, w 
szczególności inwestycje, które 
przyczyniają się do odbudowy, 
konkurencyjności i zrównoważonego 
charakteru sektora.

Or. en

Poprawka 133
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Rozwój przemysłu obronnego 
służący strategicznej niezależności Unii, 
w szczególności przez wspieranie:

skreśla się

a) łańcucha dostaw w unijnym sektorze 
obronności, przede wszystkim poprzez 
finansowe wsparcie dla MŚP i spółek o 
średniej kapitalizacji;
b) przedsiębiorstw uczestniczących w 
projektach dotyczących innowacji 
radykalnych w sektorze obronności oraz 
ściśle związanych z technologiami 
podwójnego zastosowania;
c) łańcucha dostaw w sektorze obronności 
w ramach udziału w opartych na 
współpracy projektach badawczo-
rozwojowych w dziedzinie obronności, w 
tym projektach wspieranych ze środków 
Europejskiego Funduszu Obronnego;
d) infrastruktury służącej badaniom 
naukowym i szkoleniom w dziedzinie 
obronności.

Or. en

Poprawka 134
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Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – punkt 8.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8.1 Liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do zapewnienia 
infrastruktury krytycznej, w stosownych 
przypadkach w podziale na infrastrukturę 
fizyczną i wirtualną i związane z nią 
towary i usługi; liczba i wolumen operacji 
przyczyniających się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych do poziomu 
gospodarki o zerowej emisji netto zgodnie 
z europejskimi celami klimatycznymi

Or. en

Poprawka 135
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – punkt 8.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 136
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8 – punkt 8.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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8.4 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (według 
wielkości), rozwijających 
i wytwarzających technologie i zasoby 
krytyczne dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich oraz produkty 
podwójnego zastosowania

8.4 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (według 
wielkości), rozwijających 
i wytwarzających technologie i zasoby 
krytyczne dla bezpieczeństwa Unii i jej 
państw członkowskich

Or. en

Poprawka 137
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – akapit 2 – punkt 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakter dobra publicznego, ze 
względu na który operator lub 
przedsiębiorstwo nie mogą uzyskać 
dostatecznych korzyści finansowych (np. 
kształcenie i umiejętności, opieka 
zdrowotna i dostępność, bezpieczeństwo i 
obrona, oraz infrastruktura dostępna 
bezpłatnie lub za nieznaczną opłatą);

a) charakter dobra publicznego, ze 
względu na który operator lub 
przedsiębiorstwo nie mogą uzyskać 
dostatecznych korzyści finansowych (np. 
kształcenie i umiejętności, opieka 
zdrowotna i dostępność oraz infrastruktura 
dostępna bezpłatnie lub za nieznaczną 
opłatą);

Or. en

Poprawka 138
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – akapit 2 – punkt 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku wsparcia operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 
w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych inwestycja nie 
zostałaby zrealizowana, a w każdym razie 
nie w takim samym stopniu, przy 
finansowaniu rynkowym przez podmioty 
mające siedzibę i prowadzące działalność 

f) w przypadku wsparcia operacji 
z zakresu finansowania i inwestycji 
w ramach segmentu europejskich 
inwestycji strategicznych inwestycja nie 
zostałaby zrealizowana, a w każdym razie 
nie przy finansowaniu rynkowym przez 
podmioty mające siedzibę i prowadzące 
działalność w Unii z powodu trudności 



PE655.909v01-00 96/99 AM\1211678PL.docx

PL

w Unii z powodu trudności w internalizacji 
korzyści dla interesu strategicznego 
Europy;

w internalizacji korzyści dla interesu 
strategicznego Europy;

Or. en

Poprawka 139
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – akapit 2 – punkt 2 – akapit 1 – podpunkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 
można również uznać za mające charakter 
dodatkowy, jeżeli operacje te nie zostałyby 
zrealizowane, a w każdym razie nie 
w takim samym stopniu, przez inne 
podmioty prywatne lub publiczne mające 
siedzibę i działające w Unii bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU.

3) Operacje z zakresu finansowania 
i inwestycji w ramach segmentu 
europejskich inwestycji strategicznych 
można również uznać za mające charakter 
dodatkowy, jeżeli operacje te nie zostałyby 
zrealizowane przez inne podmioty 
prywatne lub publiczne mające siedzibę 
i działające w Unii bez wsparcia 
z Funduszu InvestEU i jeżeli są to 
inwestycje, które zwiększają odporność 
gospodarczą, społeczną, środowiskową i 
instytucjonalną oraz gotowość na kryzysy.

Or. en

Poprawka 140
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w dziedzinie obronności: 
wykorzystywanie, opracowywanie lub 
wytwarzanie produktów i technologii 
zakazanych na mocy mającego 
zastosowanie prawa międzynarodowego;

2) wykorzystywanie, opracowywanie 
lub wytwarzanie produktów i technologii 
zakazanych na mocy mającego 
zastosowanie prawa międzynarodowego;

Or. en
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Poprawka 141
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) inwestycje związane z górnictwem 
lub wydobyciem, przetwórstwem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem stałych paliw kopalnych i ropy 
naftowej oraz inwestycje związane 
z wydobyciem gazu. Wykluczenie to nie 
ma zastosowania do:

12) inwestycje związane z 
wydobyciem, przetwórstwem, dystrybucją, 
magazynowaniem, transportem lub 
spalaniem stałych paliw kopalnych;

Or. en

Poprawka 142
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) inwestycje związane z górnictwem 
lub wydobyciem, przetwórstwem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem stałych paliw kopalnych i ropy 
naftowej oraz inwestycje związane 
z wydobyciem gazu. Wykluczenie to nie 
ma zastosowania do:

12) inwestycje związane z górnictwem 
lub wydobyciem, przetwórstwem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem paliw kopalnych

Or. en

Poprawka 143
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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a) projektów, w przypadku których 
brak jest realnej alternatywy w postaci 
innej technologii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 144
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) projektów, w przypadku których 
brak jest realnej alternatywy w postaci 
innej technologii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 145
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projektów związanych z 
zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich 
kontrolą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 146
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projektów wyposażonych skreśla się
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w instalacje do wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla bądź 
wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
węgla; projektów przemysłowych lub 
badawczych prowadzących do znacznego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w stosunku do mających zastosowanie 
wskaźników w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji;

Or. en

Poprawka 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a) inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 148
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 2 – akapit 1 – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15b) inwestycji w rozbudowę potencjału 
infrastruktury autostrad.

Or. en


