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Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i
upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz
państw trzecich
We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała poprawki do rozporządzenia
ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i decyzji o przyznawaniu gwarancji
UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami
z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (upoważnienie do
udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich). Porozumienie w sprawie propozycji, osiągnięte po
ośmiu miesiącach trójstronnych negocjacji, będzie podlegało głosowaniu potwierdzającemu podczas
pierwszego posiedzenia lutowego.

Kontekst
W odpowiedzi na gwałtowny wzrost nielegalnej migracji do Europy i w ramach średniookresowego przeglądu
upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich Komisja zaproponowała Plan inwestycji
zewnętrznych, którego celem jest przeciwdziałanie przyczynom migracji z krajów sąsiadujących z UE,
wspieranie inwestycji w krajach partnerskich UE i promowanie nowych form udziału sektora prywatnego. Plan
inwestycji zewnętrznych zawiera ilościowe i jakościowe zmiany do upoważnienia do udzielania pożyczek na
rzecz państw trzecich. Gwarancje UE dla EBI pokrywają ryzyko związane z pożyczkami i gwarancjami
udzielonymi krajom trzecim lub z projektami realizowanymi w krajach trzecich, chroniąc w ten sposób silny
rating kredytowy EBI przed ryzykiem związanym z tymi projektami. Zadaniem Funduszu Gwarancyjnego dla
działań zewnętrznych jest wdrożenie gwarancji UE, jednocześnie chroniąc budżet Unii.

Wnioski Komisji Europejskiej
Zgodnie z wnioskiem zmieniającym rozporządzenie (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych przychodem funduszu będą premie z tytułu ryzyka pochodzące z
działań EBI z zakresu finansowania w ramach upoważnienia dotyczącego sektora prywatnego w zakresie
projektów na rzecz wspierania uchodźców lub społeczności ich przyjmujących. Ponadto zarządzanie
Funduszem Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych nie będzie już leżało w kompetencjach EBI, a zostanie
powierzone Komisji, która będzie sporządzać roczne sprawozdania. Wniosek zmieniający decyzję Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku
Inwestycyjnego rozszerza upoważnienie do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, wprowadzając nowy
cel – przeciwdziałanie pierwotnym przyczynom migracji i podnosi gwarancje UE do 32,3 miliardów euro.
Zmiana w gwarancjach UE wymagałaby zastrzyku z budżetu UE do Funduszu Gwarancyjnego dla działań
zewnętrznych w wysokości 115 milionów euro w latach 2018–2020.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła sprawozdania dotyczące Funduszu Gwarancyjnego dla
działań zewnętrznych i gwarancji UE dla EBI w marcu 2017 r. z poprawkami skupiającymi się na finansowym
zarządzaniu Funduszem Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych, silniejszym rozwoju, zobowiązaniach
związanych ze zmianą klimatu i równością płci oraz większej przejrzystości zarządzania. Po negocjacjach
międzyinstytucjonalnych 1 grudnia 2017 r. ogłoszono porozumienie trójstronne. Wprowadza ono wyraźne
zobowiązanie dotyczące rozszerzonych celów globalnej strategii UE, a także wymogi w zakresie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, przejrzystości zarządzania i należytej staranności. EBI będzie w dalszym
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ciągu zarządzał Funduszem Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych w oczekiwaniu na niezależną ocenę
zewnętrzną zalet przekazania zarządzania Komisji. Współprawodawcy uzgodnili również zmiany dotyczące
alokacji funduszy między pułapy regionalne, a także warunki relokacji. 4 grudnia 2017 r. komisja BUDG przyjęła
porozumienie wstępne, nad którym odbędzie się głosowanie w pierwszym czytaniu podczas posiedzenia
plenarnego.

Sprawozdania w pierwszym czytaniu: 2016/0274(COD) i
2016/0275(COD); Komisja przedmiotowo właściwa: BUDG;
Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spain).
Zob. również briefing na temat wniosku w serii
„Opracowywanie prawa UE”.
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