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Sprawozdanie roczne z kontroli działalności
finansowej Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) za 2019 r.

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli
działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019. W sprawozdaniu podkreślono rolę
banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego stopniowe przekształcanie w „bank klimatyczny
UE”. Przeanalizowano również m.in. wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)
oraz działania zewnętrzne banku. Podobnie jak w zeszłym roku w sprawozdaniu wyraźnie podkreślono potrzebę
większej spójności, przejrzystości i odpowiedzialności, silniejszej kontroli zewnętrznej oraz wzmocnionych
mechanizmów zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.

Kontekst
EBI jest unijnym publicznym bankiem finansowania długoterminowego, i największym na świecie
wielostronnym kredytobiorcą i kredytodawcą. Udziela on porad eksperckich i pożyczek na realizację
projektów w sektorze publicznym i prywatnym głównie w UE, ale także na całym świecie, w celu ożywienia
gospodarki, tworzenia miejsc pracy i wspierania spójności. Oprócz inwestowania w infrastrukturę, małe i
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz innowacje bank w coraz większym stopniu dofinansowuje działania w
dziedzinie klimatu na całym świecie. EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), czyli partnerstwo
publiczno-prywatne specjalizujące się w poprawie dostępu MŚP do finansowania, tworzą razem grupę EBI.
Co roku EBI sporządza pakiet sprawozdań podsumowujących jego działalność w zakresie udzielania i
zaciągania kredytów. Na ich podstawie Parlament Europejski rokrocznie analizuje działalność finansową
EBI.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
14 czerwca 2021 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przyjęła sprawozdanie w sprawie
kontroli działalności finansowej EBI za 2019 r. Przeanalizowano w nim działania EBI w zakresie finansowania,
politykę inwestycyjną banku oraz zrównoważoność jego modelu biznesowego. Podsumowano wdrażanie
EFIS i jego skuteczność, rolę EBI w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i jego działania zewnętrzne.
W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto zdrowe wyniki finansowe EBI, nową strategię kapitałową grupy
EBI, której celem jest wyeliminowanie luk inwestycyjnych na rynku kapitałowym, przyjęcie w 2019 r. nowej
„oceny ryzyka związanego z klimatem” oraz nową politykę podatkową mającą na celu przeciwdziałanie
unikaniu opodatkowania. Pozytywnie również odniesiono się do przedstawionych w sprawozdaniu
uaktualnionych informacji na temat wdrażanego od 2020 r. pakietu wsparcia kryzysowego dla MŚP i firm o
średniej kapitalizacji w kontekście pandemii Covid-19. Jeżeli chodzi o finansowanie Zielonego Ładu, w
sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto założenia w dziedzinie klimatu oraz zobowiązanie banku do
zwiększenia od 2025 r. udziału środków finansowych przeznaczanych na działania w dziedzinie klimatu i
zrównoważony ekologicznie rozwój do 50 %. Pozytywnie oceniono prowadzoną w 2019 r. politykę
kredytowania energetyki, w szczególności decyzję o zakończeniu finansowania projektów dotyczących
energii z paliw kopalnych, ale odnotowuje niedociągnięcia w ocenie oddziaływania niektórych projektów
na środowisko. Podkreśla również potrzebę dostosowania portfela transportowego EBI do założeń w
dziedzinie klimatu, przewidujących dekarbonizację tego sektora do 2050 r. W sprawozdaniu podkreślono,
że celem działań zewnętrznych banku jest wsparcie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Odnotowano także zmiany w WRF na lata 2021-2027, w szczególności nową gwarancję w
ramach instrumentu „Globalny wymiar Europy”, która będzie w przyszłości uwzględniać nowe
upoważnienia EBI. Zwrócono uwagę na potrzebę poprawy zarządzania, przejrzystości i rozliczalności. Wciąż
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nierozwiązane pozostają takie kwestie jak luki w kodeksie postępowania i polityce EBI w odniesieniu do
działalności byłych pracowników, potencjalne konflikty interesów oraz niewystarczająca równowaga płci.
W sprawozdaniu wezwano EBI do zakończenia przeglądu polityki grupy EBI w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych oraz do zwiększenia jej rozliczalności, a także do przyznania Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu większych uprawnień kontrolnych w odniesieniu do działań finansowanych z kapitału
podstawowego EBI. W związku z rosnącą liczbą zarzutów zgłoszonych w 2019 r., które dotyczą głównie
przypadków nadużyć finansowych i korupcji, w sprawozdaniu wezwano do zwiększenia przejrzystości.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2245(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Sprawozdawca: Bas
Eickhout (Verts/ALE, Niderlandy).
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