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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

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

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

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

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

Stanowisko sprawozdawcy

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

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

W związku z tym w celu wsparcia ożywienia sektora i pobudzenia jego trwałego wzrostu, 
długoterminowej konkurencyjności, strategicznej autonomii i odporności potrzebne są znaczne 
inwestycje w krytyczną infrastrukturę transportową Unii, zarówno infrastrukturę fizyczną, jak 
i cyfrową, w szczególności w odniesieniu do połączeń międzysystemowych i mobilności w 
miastach, intermodalności, infrastruktury paliw alternatywnych dla wszystkich rodzajów 
transportu, technologii na rzecz zrównoważonej, inteligentnej i zautomatyzowanej mobilności 
i logistyki we wszystkich rodzajach transportu, rozwoju jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, a także tworzenia synergii między sektorami transportu, energii, technologii 
cyfrowych i innymi sektorami w ramach różnych segmentów polityki. Program InvestEU musi 
nie tylko zwiększyć zrównoważony charakter i cyfryzację sektora transportu, ale również 
zapewnić wystarczające możliwości realizacji ważnych celów, takich jak bezpieczeństwo 
transportu, możliwości zatrudnienia i długoterminowy rozwój regionalny. Zgodnie z 
przyjętymi we wstępnym porozumieniu częściowym celami sprawozdawca popiera 
propozycję, zgodnie z którą partnerzy wykonawczy zapewniają, aby docelowo co najmniej 
55% inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury 
przyczyniało się do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 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 

(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 
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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.

i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii mają w 
okresie obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 sięgnąć 
łącznie 25 %, oraz do osiągnięcia jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. – celu 
rocznego, zgodnie z którym wydatki te 
mają sięgnąć 30 %. W odniesieniu do 
działań wspieranych z Programu InvestEU 
oczekuje się, że co najmniej 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.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować podejście dotyczące wspierania już uzgodnionych celów klimatycznych, przy 
jednoczesnym dostosowaniu rocznych i ogólnych danych liczbowych.

Poprawka 2

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 

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

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Turystyka jest dla gospodarki Unii i 
państw członkowskich ważnym obszarem, 
a jako sektor odnotowała na skutek 
pandemii COVID-19 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 i cyfrową 
turystykę.

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka znalazła się wśród sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. 
Program InvestEU musi w szczególności wspierać ożywienie tego kluczowego dla Europy 
sektora, który zatrudniał 22,6 mln osób, co stanowi 11,2 % całkowitego zatrudnienia w UE, i 
wytworzył 9,5 % PKB UE w 2019 r.

Poprawka 4

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 

(25) Pandemia COVID-19 jest 
poważnym wstrząsem dla gospodarki 
światowej i unijnej. Oczekuje się, że 
spadek PKB w UE będzie o wiele większy 
niż podczas kryzysu finansowego 
w 2009 r., co przyniesie nieuniknione 
negatywne skutki społeczne. Wybuch 
pandemii ujawnił, między innymi, 
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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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie strategicznej autonomii gospodarki europejskiej musi być priorytetem w 
ramach nowego segmentu polityki europejskich inwestycji strategicznych.

Poprawka 5

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: 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; infrastruktura krytyczna, 

(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: 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; infrastruktura krytyczna, 
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zarówno fizyczna, jak i wirtualna;  (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.

zarówno fizyczna, jak i wirtualna, łącznie 
z, między innymi, sieciami 
transeuropejskimi w sektorze transportu, 
energii i sektorze cyfrowym, a w 
szczególności z ich infrastrukturą 
transgraniczną;  (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. Komisja powinna 
określić kryteria oceny w celu ustalenia, 
czy beneficjent prowadzi znaczącą część 
działalności w Unii i w związku z tym 
kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
segmentu europejskich inwestycji 
strategicznych. Możliwość korzystania ze 
wsparcia powinny mieć projekty, które 
przyczyniają się do dywersyfikacji 
strategicznych łańcuchów dostaw na 
jednolitym rynku, ponieważ obejmują 
operacje prowadzone w wielu 
lokalizacjach w całej UE.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach segmentu polityki dotyczącego europejskich inwestycji strategicznych Program 
InvestEU powinien wyraźnie wspierać ważne ze strategicznego punktu widzenia technologie 
w dziedzinie transportu.
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Poprawka 6

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 
przyczyniających się do strategicznej 
autonomii Unii w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, technologii 
transformacyjnych, przełomowych 
innowacji i środków produkcji dla 
przedsiębiorstw i konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie strategicznej autonomii gospodarki europejskiej musi być priorytetem w 
ramach nowego segmentu polityki europejskich inwestycji strategicznych.

Poprawka 7

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 odporności 
Unii i jej gospodarki.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii
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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 i aktywa ruchome 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;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by w segmencie polityki dotyczącym europejskich inwestycji strategicznych 
uwzględnić transportowe aktywa ruchome, aby wspierać odnowę floty pojazdów, a co za tym 
idzie przejście na zrównoważoną mobilność jako integralną część odbudowy gospodarczej.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10

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

ca) technologie na rzecz 
zrównoważonej, inteligentnej i 
zautomatyzowanej mobilności i logistyki 
we wszystkich rodzajach transportu;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne ze strategicznego punktu widzenia technologie transportu przyszłości w UE muszą 
zostać wyraźnie uwzględnione w segmencie polityki dotyczącym europejskich inwestycji 
strategicznych.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać już uzgodniony wskaźnik dotyczący celów w zakresie klimatu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Program InvestEU powinien dążyć do równowagi między różnymi obszarami objętymi 
segmentem polityki dotyczącym zrównoważonej infrastruktury, zgodnie z przyjętym już 
porozumieniem. Nowy segment polityki dotyczący europejskich inwestycji strategicznych 
powinien kierować się tą samą zasadą.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie jasności co do tego, które obszary obejmuje nowy segment 
polityki dotyczący europejskiej polityki inwestycyjnej, a które obejmują (już uzgodnione) inne 
segmenty polityki.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zob. również motyw 19.


