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Europejski Bank Inwestycyjny – sprawozdanie
finansowe za rok 2016

Oczekuje się, że podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w maju Parlament Europejski przeprowadzi
debatę poświęconą sprawozdaniu finansowemu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2016.
Rosnące znaczenie EBI, zarówno pod względem budżetowym, jak i w odniesieniu do jego zróżnicowanego
wkładu finansowego w rozlicznych obszarach działalności, wymaga dużego stopnia przejrzystości i
rozliczalności. Komisja Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim przyznaje wprawdzie, że poczyniono w
tym względzie pewne postępy, ale uważa, że można uczynić więcej.

Kontekst
Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który z jednej strony otrzymuje środki
finansowe od państw członkowskich UE, a z drugiej strony uczestniczy w realizacji polityki UE,
udostępniając produkty finansowe lub wiedzę fachową. Z uwagi na te podwójne kompetencje EBI jest
ważnym podmiotem w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który
stanowi przykład wspólnej inicjatywy grupy EBI i Komisji Europejskiej. EBI jest głównym udziałowcem
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) i wraz z nim tworzy grupę EBI.
Ogólną odpowiedzialność za audyt sprawozdania finansowego EBI ponosi niezależny Komitet Kontroli i
Audytu. Wydaje on opinię w sprawie sporządzanego przez Radę Dyrektorów sprawozdania finansowego,
które jest jednym z rocznych sprawozdań dotyczących działalności EBI. Sprawozdanie finansowe
przedstawia rozliczenia EBI i grupy EBI oraz zawiera załączniki wyjaśniające. Co roku Parlament Europejski
dokonuje przeglądu działalności EBI i poddaje jego sprawozdanie pod dyskusję na posiedzeniu plenarnym,
na które zaprasza się prezesa EBI.

Sprawozdanie finansowe EBI za rok 2016
W 2016 r. nadwyżka netto EBI wyniosła 2,86 mld EUR, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu z rokiem
2015. Nowe umowy podpisane przez EBI (pożyczki, inwestycje i gwarancje) opiewały na kwotę 76,4 mld
EUR (1,4% mniej niż w 2015 r.), przy czym 90% tej kwoty dotyczyło projektów w państwach członkowskich
UE (68,4 mld EUR). Wypłaty środków osiągnęły kwotę 60,4 mld EUR (3,2% mniej niż w 2015 r.), z czego 53,6
mld EUR przewidziano dla państw członkowskich UE.
Ogółem ze środków finansowych grupy EBI w 2016 r. finansowano projekty w czterech dziedzinach, przy
czym na innowacje i kwalifikacje przeznaczono 13,5 mld EUR, na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw –
33,7 mld EUR, na infrastrukturę – 19,7 mld EUR, a na środowisko – 16,9 mld EUR. Całkowita kwota 83,8 mld
EUR umożliwiła poczynienie w 2016 r. inwestycji o wartości 280 mld EUR. Ze sprawozdania z działalności
EBI w 2016 r. wynika, że projekty wsparte w pierwszym roku działalności EFIS kwotą 30,2 mld EUR powinny
skutkować inwestycjami o wartości 163,9 mld EUR (trzyletnim celem była kwota 315 mld EUR).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) na temat sprawozdania finansowego EBI za rok 2016
przyjęto w dniu 26 marca 2018 r. Członkowie Komisji Kontroli Budżetowej zwracają się o podniesienie
jakości rocznego sprawozdania EBI z działalności, aby znacznie poprawić prezentację informacji. Komisja
CONT zwraca uwagę na brak równowagi geograficznej wśród projektów i inwestycji w rozbiciu na państwa
członkowskie (70% wszystkich operacji pożyczkowych EBI w 2016 r. koncentrowało się w sześciu państwach
członkowskich: Hiszpanii, Włoszech, Francji, Zjednoczonym Królestwie, Niemczech i Polsce). Komisja CONT
zadaje pytania dotyczące brexitu i jego wpływu na kapitał EBI, a także porusza kilka kwestii dotyczących
operacji EBI, takich jak znaczny odsetek inwestycji EFIS w projekty w dziedzinie paliw kopalnych bez
dokonania analizy ich skutków środowiskowych. Komisja CONT przypomina również o potrzebie
skoncentrowania się na małych projektach (np. instrumenty i gwarancje mikrofinansowe), a także o
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znaczeniu EBI z punktu widzenia realizacji jednolitego rynku treści cyfrowych. Komisja podkreśla, jak ważne
są standardy w dziedzinie przejrzystości i rozliczalności. Przywołuje również wcześniejszą rezolucję
Parlamentu (z 2017 r.) w sprawie potencjalnych konfliktów interesów i kryteriów dotyczących zapobiegania
korupcji oraz pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z 2016 r., a także apeluje do EBI o jak najszybsze
dokonanie przeglądu jego kodeksu postępowania. Komisja CONT zwraca się również do EBI o
sprawozdanie na temat wcześniejszych zaleceń Parlamentu, zawartych w jego corocznych rezolucjach,
zwłaszcza w kontekście skutków działalności pożyczkowej EBI.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2190(INI); komisja przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawca: Marco
Valli (EFDD, Włochy).
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