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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Kontrahenci powinni kwalifikować 
się do otrzymania gwarancji pod 
warunkiem, że dostosują swoją politykę 
wewnętrzną, aby odzwierciedlić nowo 
przyjęte otoczenie prawne mające na celu 
zwalczanie unikania opodatkowania, 
dodatkowo w stosunku do walki z 
uchylaniem się od opodatkowania, 
zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 21 
marca 2018 r. w sprawie nowych 
wymogów (przeciw unikaniu 
opodatkowania) w przepisach UE 
dotyczących w szczególności operacji w 
zakresie finansowania i inwestycji 
(C(2018)1756).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzin klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 

(28) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii do wdrożenia 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz 
celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
rozporządzenie powinno przyczynić się do 
włączenia działań w dziedzinie klimatu do 
głównego nurtu polityki Unii i do 
osiągnięcia ogólnego celu w postaci 
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przeznaczania 25 % wydatków Unii na 
cele klimatyczne. Oczekuje się, że 
w ramach niniejszego rozporządzenia 25 % 
całkowitej puli środków finansowych na 
działania zostanie przeznaczonych na cele 
klimatyczne. Podczas wykonywania 
niniejszego rozporządzenia zostaną 
określone właściwe działania, a całkowity 
wkład z niniejszego rozporządzenia 
powinien być przedmiotem odpowiednich 
procesów oceny i przeglądu.

przeznaczania co najmniej 25 % 
wydatków Unii na cele klimatyczne w 
okresie 2021–2027 oraz 30 % w jak 
najkrótszym czasie, najpóźniej do 2027 r.
Oczekuje się, że w ramach niniejszego 
rozporządzenia 35 % całkowitej puli 
środków finansowych na działania zostanie 
przeznaczonych na cele klimatyczne. 
Podczas wykonywania niniejszego 
rozporządzenia zostaną określone właściwe 
działania, a całkowity wkład z niniejszego 
rozporządzenia powinien być przedmiotem 
odpowiednich procesów oceny i przeglądu.

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do wstępnego sprawozdania w sprawie WRF / zasobów własnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Gwarancja UE dla niezależnych 
operacji inwestycyjnych w sektorze 
publicznym stanowi część EFZR+. Ta 
gwarancja UE nie jest rozszerzana na 
niezależne operacje inwestycyjne, które 
obejmują udzielanie pożyczek sektorowi 
prywatnemu albo udzielanie pożyczek na 
rzecz lub na korzyść jednostek 
państwowych niższego szczebla, które 
mogą uzyskać dostęp do finansowania 
jednostek państwowych niższego szczebla 
bez gwarancji państwowych. Aby pomóc 
EBI w planowaniu zdolności, minimalna 
gwarantowana wielkość takich 
niezależnych operacji inwestycyjnych jest 
alokowana do EBI.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36



AD\1171763PL.docx 5/33 PE626.927v03-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu 
o istniejącą gwarancję EFZR i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych 
w ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych 
i społecznych, w stosownych przypadkach 
i zgodnie z wymogami lepszego 
stanowienia prawa. Gwarancja na działania 
zewnętrzne nie powinna być 
wykorzystywana do świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

(36) Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna być ustanowiona w oparciu 
o istniejącą gwarancję EFZR, 
upoważnienie EBI do udzielania pożyczek 
na rzecz państw trzecich i Fundusz 
Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. 
Gwarancja na działania zewnętrzne 
powinna wspierać operacje w ramach 
EFZR+ objęte gwarancjami budżetowymi, 
pomoc makrofinansową i pożyczki na 
rzecz państw trzecich w oparciu o decyzję 
Rady 77/270/Euratom71. Operacje te 
powinny być wspierane przy pomocy 
środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz środków 
przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
…/… (IPA III) i rozporządzeniu (UE) nr 
.../... (Europejski Instrument na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego), które 
powinny również obejmować odpowiednio 
tworzenie rezerw i zobowiązania 
wynikające z pożyczek udzielanych 
w ramach pomocy makrofinansowej oraz 
pożyczek udzielanych krajom trzecim, 
o których mowa w art. 10 ust. 2 
rozporządzenia dotyczącego Europejskiego
Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa 
Jądrowego. W przypadku finansowania 
operacji w ramach EFZR+ należy 
traktować priorytetowo te operacje, które 
mają duży wpływ na tworzenie miejsc 
pracy i których współczynnik opłacalności 
zwiększa trwałość inwestycji. Działaniom 
wspieranym z gwarancji na działania 
zewnętrzne powinna towarzyszyć dogłębna 
ocena ex ante dotycząca aspektów 
środowiskowych, finansowych 
i społecznych, zgodnie z wymogami 
lepszego stanowienia prawa. Gwarancja na 
działania zewnętrzne nie powinna być 
wykorzystywana do świadczenia 
podstawowych usług publicznych, co leży 
w gestii rządu.

__________________ __________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 
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marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 9).

marca 1977 r. upoważniająca Komisję do 
emisji pożyczek w ramach Euratom w celu 
udziału w finansowaniu elektrowni 
jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 9).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Aby przyczynić się do 
międzynarodowej walki z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od 
opodatkowania, korupcją i praniem 
pieniędzy, wszelkie środki finansowe w 
ramach niniejszego rozporządzenia należy 
przekazywać w całkowicie transparentny 
sposób. Ponadto kwalifikujący się 
kontrahenci nie powinni wspierać działań 
prowadzonych w celach niezgodnych z 
prawem ani uczestniczyć w żadnych 
operacjach w zakresie finansowania lub 
inwestycji realizowanych przez podmiot 
znajdujący się w jurysdykcji niechętnej 
współpracy lub w raju podatkowym. 
Kontrahenci wstrzymują się również od 
unikania opodatkowania lub korzystania z 
programów agresywnego planowania 
podatkowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) „dodatkowość” oznacza zasadę 
mającą zapewnić, aby gwarancja na 
działania zewnętrzne przyczyniała się do 
zrównoważonego rozwoju za 
pośrednictwem operacji, których nie 
można by przeprowadzić bez tej gwarancji 
lub które osiągają pozytywne wyniki 
lepsze od tych, które można by osiągnąć 
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bez tej gwarancji. Dodatkowość oznacza 
również przyciąganie finansowania z 
sektora prywatnego oraz eliminowanie 
niedoskonałości rynku lub 
nieoptymalnych sytuacji w zakresie 
inwestycji, a także poprawę jakości, 
trwałości, wpływu i skali inwestycji. 
Zasada ta zapewnia również, aby operacje 
w zakresie inwestycji i finansowania 
objęte gwarancją na działania zewnętrzne 
nie zastępowały wsparcia państwa 
członkowskiego, prywatnych środków 
finansowych ani innej interwencji 
finansowej Unii lub międzynarodowej, a 
także unikały wypierania innych 
inwestycji publicznych lub prywatnych. 
Projekty wspierane w ramach gwarancji 
na działania zewnętrzne zazwyczaj 
powinny mieć wyższy profil ryzyka niż 
portfel inwestycyjny wspierany przez 
kwalifikujących się kontrahentów w 
ramach ich zwykłych strategii 
inwestycyjnych bez gwarancji na 
działania zewnętrzne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości i interesów Unii 
na całym świecie, tak aby dążyć do 
realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

1. Celem ogólnym niniejszego 
rozporządzenia jest umacnianie 
i propagowanie wartości, zasad i interesów 
Unii na całym świecie, tak aby dążyć do 
realizacji celów i zasad działań 
zewnętrznych Unii określonych w art. 3 
ust. 5, art. 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a także w art. 208 i 11 
TFUE.

Poprawka 8

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

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 89 200 mln EUR 
w cenach bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
wykonanie niniejszego rozporządzenia na 
lata 2021–2027 wynosi 82 451 000 000
EUR w cenach z 2018 r. (93 154 000 000 
EUR w cenach bieżących).

Uzasadnienie

Aby wzmocnić pule dla południowego sąsiedztwa i Afryki Subsaharyjskiej dodatkową kwotą 
3,5 mld EUR, zgodnie z wstępnym sprawozdaniem w sprawie WRF/zasobów własnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 68 000 mln EUR na programy 
geograficzne:

a) 63 687 mln EUR w cenach z 2018 
r. (71 954 mln EUR w cenach bieżących)
na programy geograficzne:

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sąsiedztwo: co najmniej 22 000 mln 
EUR,

– sąsiedztwo: co najmniej 20 572 mln 
EUR w cenach z 2018 r. (23 243 mln w 
cenach bieżących),

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej 
32 000 mln EUR,

– Afryka Subsaharyjska: co najmniej 
30 723 mln EUR w cenach z 2018 r. (34 
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712 mln EUR w cenach bieżących),

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Azja i kraje Pacyfiku: 10 000 mln 
EUR,

– Azja i kraje Pacyfiku: 8 851 mln 
EUR w cenach z 2018 r. (10 000 mln EUR 
w cenach bieżących),

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obie Ameryki i Karaiby: 4 000 mln 
EUR;

– obie Ameryki i Karaiby: 3 540 mln 
EUR w cenach z 2018 r. (4 000 mln EUR 
w cenach bieżących),

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 7 000 mln EUR na programy 
tematyczne:

b) 6 196 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(7 000 mln EUR w cenach bieżących) na 
programy tematyczne:

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa człowieka i demokracja: 1 
500 mln EUR,

– prawa człowieka i demokracja: 1 
328 mln EUR w cenach z 2018 r. (1 500 
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mln EUR w cenach bieżących),

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego: 1 500 mln EUR,

– organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego: 1 328 mln EUR w cenach 
z 2018 r. (1 500 mln EUR w cenach 
bieżących),

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stabilność i pokój: 1 000 mln EUR, – stabilność i pokój: 886 mln EUR w 
cenach z 2018 r. (1 000 mln EUR w 
cenach bieżących),

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– globalne wyzwania: 3 000 mln 
EUR;

– globalne wyzwania: 2 656 mln 
EUR w cenach z 2018 r. (3 000 mln EUR 
w cenach bieżących),

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) równość płci i wzmocnienie pozycji 
kobiet: 1 062 mln EUR w cenach z 2018 r. 
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(1 200 mln EUR w cenach bieżących),

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 4 000 mln EUR na działania 
szybkiego reagowania.

c) 3 540 mln EUR w cenach z 2018 r. 
(4 000 mln EUR w cenach bieżących) na 
działania szybkiego reagowania.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rezerwa na nowe wyzwania 
i priorytety w kwocie 10 200 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

3. Rezerwa na nowe wyzwania 
i priorytety w kwocie 7 966 mln EUR w 
cenach z 2018 r. (9 000 mln EUR w 
cenach bieżących) stanowi powiększenie 
kwot, o których mowa w ust. 2, zgodnie 
z art. 15.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Roczne środki są zatwierdzane 
przez Parlament Europejski i Radę 
w granicach określonych w wieloletnich 
ramach finansowych podczas procedury 
budżetowej, po wspólnym uzgodnieniu 
priorytetów przez instytucje. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie 
programy indykatywne, o których mowa 
w art. 12 i 13, w drodze aktów 
wykonawczych. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 35 
ust. 2. Procedura ta ma również 
zastosowanie do przeglądów, o których 
mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu, 
które znacząco zmieniają treść 
wieloletnich programów indykatywnych.

1. Komisja przyjmuje wieloletnie 
programy indykatywne, o których mowa 
w art. 12 i 13, w drodze aktów 
delegowanych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wieloletnie programy indykatywne 
dla programów geograficznych mogą 
zostać w razie konieczności poddane 
przeglądowi w celu zapewnienia 
skutecznego ich wdrożenia, 
w szczególności w przypadku znaczących 
zmian w ramach polityki, o których mowa 
w art. 7, albo w następstwie sytuacji 
kryzysowej lub pokryzysowej.

3. Wieloletnie programy indykatywne 
dla programów geograficznych zostaną
w razie konieczności poddane przeglądowi 
śródokresowemu w celu zapewnienia 
skutecznego ich wdrożenia w dowolnym 
momencie, w szczególności w przypadku 
znaczących zmian w ramach polityki, 
o których mowa w art. 7, albo 
w następstwie sytuacji kryzysowej lub 
pokryzysowej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sposób wykorzystania tych 
środków finansowych określa się zgodnie 
z procedurami ustanowionymi w art. 14 
i 21.

2. Przydział geograficzny lub 
tematyczny tych środków finansowych 
określa się w ramach rocznej procedury 
budżetowej lub przesunięć budżetowych 
oraz zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w art. 14 i 21.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plany działania i środki przyjmuje 
się w drodze aktów wykonawczych 
przyjmowanych zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 35 
ust. 2.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia planów działania i środków w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
34.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski i państwa 
członkowskie są informowane za 
pośrednictwem właściwego komitetu, 
o którym mowa w art. 35, o planach 
działania i środkach, z wyjątkiem środków 
pomocy, oraz o zmianach technicznych 
przyjętych na mocy niniejszego ustępu 
w terminie jednego miesiąca od ich 
przyjęcia.

skreśla się

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 
20 mln EUR, Komisja powiadamia Radę 
o charakterze i celach takiego środka 
pomocy oraz o przeznaczonych na niego 
kwotach finansowych. Komisja informuje 
Radę o zamiarze wprowadzenia 

Przed przyjęciem lub przedłużeniem 
obowiązywania nadzwyczajnych środków 
pomocy, które nie przekraczają kwoty 
20 mln EUR, Komisja powiadamia Radę 
i Parlament Europejski o charakterze 
i celach takiego środka pomocy oraz 
o przeznaczonych na niego kwotach 
finansowych. Komisja informuje Radę 
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znaczących zmian do uprzednio przyjętych 
nadzwyczajnych środków pomocy. 
Komisja uwzględnia odpowiednie 
podejście polityczne Rady do planowania 
i wdrażania takich środków w celu 
zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

i Parlament Europejski o zamiarze 
wprowadzenia znaczących zmian do 
uprzednio przyjętych nadzwyczajnych 
środków pomocy. Komisja uwzględnia 
odpowiednie podejście polityczne Rady i 
Parlamentu Europejskiego do planowania 
i wdrażania takich środków w celu 
zachowania spójności działań 
zewnętrznych Unii.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja należycie i terminowo informuje 
Parlament Europejski o planowanych 
zgodnie z niniejszym artykułem 
nadzwyczajnych środkach pomocy i ich 
wdrażaniu, w tym o zakładanych kwotach 
finansowych; informuje Parlament 
Europejski także o wszelkich istotnych 
zmianach lub przedłużeniu 
obowiązywania tej pomocy.

skreśla się

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje Parlament Europejski
i Radę o przeniesieniu środków na 
zobowiązania zgodnie z art. 12 ust. 6 
rozporządzenia finansowego.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie informacje na 
temat środków, które zostały 
automatycznie przeniesione, w tym 
powiązanych kwot, zgodnie z art. 12 ust. 6 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie Europejskiego Funduszu
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus 
(EFZR+) i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Europejski Fundusz na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+) 
i gwarancja na działania zewnętrzne są 
finansowane z puli środków finansowych 
dla programów geograficznych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 lit. a). Nie wywiera to 
negatywnego wpływu na inne działania 
finansowane w ramach programów 
geograficznych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w oparciu o metody 
wykonywania określone w art. 23 ust. 1 
lit. a), e), f) i g), jest wspieranie inwestycji 
oraz zwiększenie dostępu do finansowania 
w celu wspierania trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych, 
społeczno-ekonomicznych przyczyn 
migracji, zgodnie z właściwymi 
indykatywnymi dokumentami 
programowymi. Zwraca się szczególną 
uwagę na państwa wskazane jako 
doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 

Celem EFZR+ jako zintegrowanej koperty 
finansowej, zapewniającej zdolności 
finansowania w formie dotacji, gwarancji 
lub innych instrumentów finansowych, 
zgodnie z art. 23 ust. 1, jest wspieranie 
inwestycji oraz zwiększenie dostępu do 
finansowania w celu wspierania trwałego 
i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 
promowania społeczno-gospodarczej 
odporności krajów partnerskich, ze 
szczególnym naciskiem na eliminację 
ubóstwa, zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tworzenie godnych miejsc pracy, 
możliwości gospodarczych, rozwijanie 
umiejętności i przedsiębiorczości, sektory 
społeczno-gospodarcze oraz mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a także 
eliminowanie określonych podstawowych 
przyczyn migracji, a także działania w 
dziedzinie klimatu oraz ochronę 
środowiska i zarządzanie środowiskowe, 
przy jednoczesnej maksymalizacji 
dodatkowości, dostarczaniu 
innowacyjnych produktów i przyciąganiu 
funduszy sektora prywatnego. 30 % 
finansowania należy stopniowo 
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i głęboko zadłużone kraje ubogie. przeznaczać na inwestycje, które 
zapewniają wkład w działania w dziedzinie 
klimatu, energię odnawialną i oszczędne 
gospodarowanie zasobami. Należy 
zapewnić równowagę geograficzną, 
zgodnie z priorytetami UE w obszarze 
działań zewnętrznych i rozwoju. Zwraca 
się szczególną uwagę na państwa wskazane 
jako doświadczające niestabilności lub 
konfliktu, kraje najsłabiej rozwinięte 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % 
do 50 % w zależności od rodzaju operacji.

Wskaźnik tworzenia rezerw wynosi od 9 % 
do 50 % w zależności od rodzaju operacji. 
Maksymalną kwotę 10 mld EUR należy 
zapewnić z budżetu UE za pośrednictwem 
specjalnej linii budżetowej w ramach 
rocznej procedury budżetowej lub 
przesunięcia budżetowego. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 34 w celu 
zmiany tej maksymalnej kwoty w razie 
zaistnienia takiej potrzeby.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźniki tworzenia rezerw są poddawane 
przeglądowi co trzy lata, począwszy od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia określonej w art. 40. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 34 
w celu uzupełnienia lub zmiany tych 
stawek.

Wskaźniki tworzenia rezerw są poddawane 
przeglądowi co dwa lata, począwszy od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia określonej w art. 40. 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 34 
w celu uzupełnienia lub zmiany tych 
stawek oraz powiązanych kwot 
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finansowych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przyznanie gwarancji na działania 
zewnętrzne jest zależne od zawarcia 
odpowiednich umów gwarancji EFZR 
między Komisją, działającą w imieniu 
Unii, a kwalifikującym się kontrahentem.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancja na działania zewnętrzne 
wspiera operacje w zakresie finansowania 
i inwestycji, które spełniają warunki 
określone w art. 209 ust. 2 lit. a) do c) 
rozporządzenia finansowego oraz takie, 
które:

2. Gwarancja na działania zewnętrzne 
wspiera operacje w zakresie finansowania i 
inwestycji, które służą eliminowaniu 
niedoskonałości rynku lub 
nieoptymalnych sytuacji w zakresie 
inwestycji. Operacje spełniają również
warunki określone w art. 209 ust. 2 lit. a) 
do c) rozporządzenia finansowego oraz 
takie, które:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewniają dodatkowość;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) są ukierunkowane na obszary z 
wyraźnymi niedoskonałościami rynku, 
kierują kapitał prywatny do luk 
inwestycyjnych i koncentrują się na 
obszarach ryzyka, które nie przyciągają 
czysto prywatnych inwestycji;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają 
zasad i warunków określonych w art. 62 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. 
W przypadku podmiotów prawa 
prywatnego w państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim, które wniosło wkład 
w gwarancję na działania zewnętrzne 
zgodnie z art. 28 niniejszego 
rozporządzenia, pierwszeństwo mają 
podmioty, które ujawniają informacje 
dotyczące kryteriów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego.

Kwalifikujący się partnerzy przestrzegają 
zasad i warunków określonych w art. 62 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego. 
W przypadku podmiotów prawa 
prywatnego w państwie członkowskim lub 
w państwie trzecim, które wniosło wkład 
w gwarancję na działania zewnętrzne 
zgodnie z art. 28 niniejszego 
rozporządzenia, pierwszeństwo mają 
podmioty, które ujawniają informacje 
dotyczące kryteriów z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej, podatków
i ładu korporacyjnego.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Parlament Europejski i Rada 
mogą zaprosić kwalifikujących się 
kontrahentów do udziału w wymianie 
poglądów w odniesieniu do operacji w 
zakresie finansowania i inwestycji 
objętych niniejszym rozporządzeniem.



AD\1171763PL.docx 19/33 PE626.927v03-00

PL

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 a

Zarządzanie i struktura EFZR+

1. EFZR+ składa się z regionalnych 
platform inwestycyjnych ustanowionych 
na podstawie metod pracy, procedur 
i struktur istniejących zewnętrznych 
instrumentów łączonych Unii, które mogą 
zespalać ich działania łączone i działania 
objęte gwarancją dla działań 
zewnętrznych w ramach EFZR+.

2. Komisja odpowiada za ogólne 
zarządzanie EFZR+ i gwarancją na 
działania zewnętrzne. Komisja nie 
prowadzi ogólnej działalności bankowej 
wykraczającej poza ten zakres. Komisja 
regularnie przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu informacje w celu 
zapewnienia najwyższych standardów 
przejrzystości i rozliczalności finansowej.

3. Rada strategiczna doradza Komisji 
w sprawie zarządzania EFZR+, 
z wyjątkiem operacji w ramach polityki 
rozszerzenia UE oraz finansowanych 
przez IPA III, w przypadku których 
zapewnia się doradztwo rady strategicznej 
na podstawie ram inwestycyjnych dla 
Bałkanów Zachodnich.. Komisja działa 
również w ścisłej współpracy z wszystkimi 
kwalifikującymi się kontrahentami w 
zakresie zarządzania operacyjnego 
gwarancją na działania zewnętrzne. W 
tym celu ustanawia się techniczną grupę 
roboczą złożoną z ekspertów Komisji i 
kwalifikujących się kontrahentów, aby 
oceniać ryzyko i powiązaną wycenę.

4. Rada strategiczna doradza Komisji 
w sprawie strategicznego ukierunkowania 
i strategicznych priorytetów w zakresie 
inwestycji objętych gwarancją dla działań 
zewnętrznych w ramach EFZR+ 
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i przyczynia się do ich dostosowania do 
zasad przewodnich i celów unijnych 
działań zewnętrznych, polityki rozwoju 
i europejskiej polityki sąsiedztwa, a także 
do celów określonych w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia i celu EFZR+ określonego 
w art. 26. Wspiera ona również Komisję 
w ustalaniu ogólnych celów 
inwestycyjnych dotyczących korzystania 
z gwarancji dla działań zewnętrznych na 
rzecz wspierania operacji EFZR+, a także 
monitoruje odpowiedni i zróżnicowany 
zakres geograficzny i tematyczny okien 
inwestycyjnych.

5. Rada strategiczna wspiera również 
ogólną koordynację, komplementarność 
i spójność pomiędzy regionalnymi 
platformami inwestycyjnymi, pomiędzy 
trzema filarami Europejskiego planu 
inwestycji zewnętrznych, pomiędzy 
Europejskim planem inwestycji 
zewnętrznych a innymi działaniami Unii 
w dziedzinie migracji, oraz we wdrażaniu 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, jak również innych 
programów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

6. W skład rady strategicznej wchodzą 
przedstawiciele Komisji i Wysokiego 
Przedstawiciela, wszystkich państw 
członkowskich i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Parlament Europejski ma 
status obserwatora. Uczestnicy, 
kwalifikujący się kontrahenci, kraje 
partnerskie, właściwe organizacje 
regionalne i inne zainteresowane strony 
mogą w razie potrzeby otrzymać status 
obserwatora. Przed włączeniem nowego 
obserwatora przeprowadza się konsultacje 
z radą strategiczną. Radzie strategicznej 
współprzewodniczy Komisja i Wysoki 
Przedstawiciel.

7. Rada strategiczna zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i w miarę 
możliwości przyjmuje opinie na zasadzie 
konsensusu. Dodatkowe posiedzenia 
mogą być organizowane w dowolnym 
momencie przez przewodniczącego lub na 
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wniosek jednej trzeciej członków rady 
strategicznej. W przypadku niemożności 
osiągnięcia konsensusu mają 
zastosowanie prawa głosu zgodnie 
z ustaleniami poczynionymi na pierwszym 
posiedzeniu rady strategicznej 
i określonymi w jej regulaminie 
wewnętrznym. Te prawa głosu w należyty 
sposób uwzględniają źródło finansowania. 
Regulamin wewnętrzny określa ramy 
dotyczące roli obserwatorów. Protokoły 
i porządki posiedzeń rady strategicznej 
podaje się do wiadomości publicznej po 
ich przyjęciu.

8. Komisja co roku przedstawia radzie 
strategicznej sprawozdanie z postępów 
w zakresie wdrażania EFZR+. W celu 
uzupełnienia wskazanych powyżej 
sprawozdań rada strategiczna 
przewidziana w ramach inwestycyjnych 
dla Bałkanów Zachodnich przedstawi 
informacje na temat postępów we 
wdrożeniu instrumentu gwarancyjnego 
dla regionu objętego procesem 
rozszerzenia. Rada strategiczna 
przeprowadza regularne konsultacje 
ze stosownymi zainteresowanymi 
podmiotami w sprawie strategicznego 
ukierunkowania i wdrożenia EFZR+.

9. Istnienie dwóch rad strategicznych nie 
ma wpływu na potrzebę wprowadzenia 
pojedynczych, ujednoliconych ram 
zarządzania ryzykiem EFZR+.

10. Rady operacyjne regionalnych 
platform inwestycyjnych wspierają 
Komisję na poziomie wdrażania 
w definiowaniu regionalnych 
i sektorowych celów inwestycyjnych, 
a także regionalnych, sektorowych 
i tematycznych okien inwestycyjnych oraz 
formułują opinie dotyczące działań 
łączenia i korzystania z gwarancji dla 
działań zewnętrznych obejmującej 
operacje EFZR+.
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Uzasadnienie

Przesunięcie załącznika VI dotyczącego zarządzania i struktury EFZR+ do głównego tekstu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 b

Grupa Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego:

a) uczestniczy, wraz z innymi 
europejskimi instytucjami finansowymi, w 
zarządzaniu ryzykiem EFZR+, z 
należytym uwzględnieniem potrzeby 
unikania ewentualnego konfliktu 
interesów;

b) realizuje wyłącznie część okna 
inwestycyjnego obejmującego pożyczki 
państwowe, które ma być zasilone kwotą 
co najmniej 1 mld EUR z puli środków 
finansowych programów geograficznych, 
zgodnie z procedurami określonymi w 
rozdziałach 1 i 3 niniejszego tytułu;

c) jest podmiotem uprawnionym do 
realizacji działań w ramach innych okien 
inwestycyjnych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państw członkowskich ich 
wkład może zostać przeznaczony
na rozpoczęcie działań w konkretnych 
regionach, państwach, sektorach lub 
istniejących oknach inwestycyjnych.

Na wniosek państw członkowskich ich 
wkład można rozważyć do przeznaczenia
na rozpoczęcie działań w konkretnych 
regionach, państwach, sektorach lub
istniejących oknach inwestycyjnych.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8 a. Komisja lub kwalifikujący się 
kontrahenci niezwłocznie informują 
OLAF w przypadku, gdy na dowolnym 
etapie przygotowania, realizacji lub 
kończenia operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia mają 
podstawy podejrzewać wystąpienie 
nadużycia finansowego, korupcji, prania 
pieniędzy lub innego niezgodnego z 
prawem działania, które może mieć wpływ 
na interesy finansowe Unii. Komisja lub 
kwalifikujący się kontrahenci przekazują 
do OLAF wszelkie niezbędne informacje 
umożliwiające mu przeprowadzenie 
pełnego i gruntownego dochodzenia.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 a

Wykluczone działania i jurysdykcje 
niechętne współpracy

1. Prowadząc operacje w zakresie 
finansowania i inwestycji, kwalifikujący 
się kontrahenci przestrzegają 
obowiązującego prawa Unii i 
uzgodnionych norm międzynarodowych i 
unijnych, a w związku z tym nie wspierają 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
projektów, które przyczyniają się do 
prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu, unikania opodatkowania, 
oszustw podatkowych i uchylania się od 
opodatkowania. Ponadto kwalifikujący się 
kontrahenci nie podejmują nowych lub 
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ponownych operacji z podmiotami 
zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w 
jurysdykcjach, które znalazły się w 
stosownym wykazie w ramach odnośnej 
polityki unijnej w dziedzinie jurysdykcji 
niechętnych współpracy lub które 
wskazano jako państwa trzecie wysokiego 
ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/849, lub które nie zachowują 
rzeczywistej zgodności z unijnymi lub 
międzynarodowo uzgodnionymi normami 
podatkowymi dotyczącymi przejrzystości i 
wymiany informacji. Kwalifikujący się 
kontrahenci mogą odstąpić od tej zasady 
jedynie wówczas, gdy projekt jest fizycznie 
wdrażany w jednej z tych jurysdykcji i nie 
ma żadnych przesłanek wskazujących, że 
dana operacja wchodzi w zakres 
którejkolwiek z kategorii wymienionych w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu. 
Przy zawieraniu umów z pośrednikami 
finansowymi kwalifikujący się 
kontrahenci uwzględniają w stosownych 
umowach wymogi, o których mowa w 
niniejszym artykule, i zwracają się do 
instytucji pośrednictwa finansowego o 
sprawozdawczość na temat ich spełniania.

2. Prowadząc operacje w zakresie 
finansowania i inwestycji, kwalifikujący 
się kontrahenci stosują określone w 
prawie unijnym zasady i standardy 
dotyczące przeciwdziałania 
wykorzystywaniu systemu finansowego w 
celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu, w szczególności określone w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/847 
(2) i dyrektywie (UE) 2015/849. 
Kwalifikujący się kontrahenci uzależniają 
zarówno bezpośrednie finansowanie, jak i 
finansowanie poprzez pośredników na 
podstawie niniejszego rozporządzenia od 
ujawnienia informacji o beneficjentach 
rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/849 oraz publikują sprawozdania w 
odniesieniu do poszczególnych państw 
zgodnie z art. 89 ust. 1 dyrektywy 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 b

Mechanizm rozpatrywania skarg i 
dochodzenia roszczeń

W związku z ewentualnymi skargami osób 
trzecich w krajach partnerskich, w tym 
społeczności i osób fizycznych 
poszkodowanych wskutek projektów 
wspieranych z EFZR+ i gwarancji na 
działania zewnętrzne, Komisja i 
delegatury Unii Europejskiej publikują na 
swoich stronach internetowych 
bezpośrednie odesłania do mechanizmów 
rozpatrywania skarg stosownych 
kontrahentów, którzy zawarli umowy z 
Komisją. Komisja zapewnia także 
możliwość bezpośredniego przyjmowania 
zażaleń dotyczących rozpatrywania skarg 
przez kwalifikujących się kontrahentów. 
Komisja uwzględnia te informacje w 
kontekście przyszłej współpracy z tymi 
kontrahentami.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Sprawozdanie roczne, które 
zostanie przygotowane w 2021 r., musi 
zawierać skonsolidowane informacje ze 
sprawozdań rocznych odnoszących się do 
okresu 2014–2020 dotyczące wszelkiego 
finansowania na podstawie rozporządzeń, 
o których mowa w art. 40 ust. 2, w tym 

6. Komisja przedstawia także 
Parlamentowi Europejskiemu
sprawozdanie roczne na temat operacji w 
zakresie finansowania i inwestycji 
objętych gwarancją na działania 
zewnętrzne. Sprawozdanie to podaje się do 
wiadomości publicznej. Zawiera ono 
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informacje o zewnętrznych dochodach 
przeznaczonych na określony cel oraz 
wkładach na rzecz funduszy 
powierniczych; musi również zawierać 
podział wydatków według państwa, 
wykorzystania instrumentów finansowych, 
zobowiązań i płatności. Sprawozdanie to 
odzwierciedla najważniejsze wnioski 
i działania podjęte w następstwie zaleceń 
zawartych w zewnętrznych ocenach 
przeprowadzanych w poprzednich latach.

następujące informacje:

a) ocenę wyników przyczyniających się do 
osiągnięcia celu głównego i celów 
szczegółowych niniejszego 
rozporządzenia;

b) ocenę realizowanych działań w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne, na 
szczeblu sektorowym, krajowym i 
regionalnym, oraz ich zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem, łącznie ze 
środkami w zakresie ryzyka i ich wpływem 
na stabilność finansową i gospodarczą 
partnerów;

c) ocenę dodatkowości i wartości dodanej, 
skali zaangażowania sektora prywatnego 
w finansowanie, oczekiwanych i 
osiągniętych produktów i wyników oraz 
skutków operacji w zakresie finansowania 
i inwestycji objętych gwarancją na 
działania zewnętrzne w ujęciu zbiorczym, 
w tym wpływu na tworzenie godnych 
miejsc pracy, eliminację ubóstwa i sposób 
eliminowania pierwotnych przyczyn 
migracji; ocena ta obejmuje w miarę 
możliwości analizę uwzględniającą aspekt 
płci w odniesieniu do operacji objętych 
gwarancją w oparciu o dowody i dane w 
rozbiciu według płci;

d) ocenę zgodności z wymogami 
dotyczącymi korzystania z gwarancji na 
działania zewnętrzne oraz osiągnięcia 
kluczowych wskaźników efektywności 
ustalonych dla każdego przedłożonego 
wniosku;

e) ocenę efektu mnożnikowego 
osiągniętego w wyniku operacji objętych 
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EFZR+ i gwarancją na działania 
zewnętrzne;

f) kwotę finansową przekazaną 
beneficjentom oraz ocenę operacji w 
zakresie finansowania i inwestycji 
podejmowanych przez poszczególnych 
kwalifikujących się kontrahentów w 
ujęciu zbiorczym;

g) ocenę dodatkowości i wartości dodanej
operacji w zakresie finansowania i 
inwestycji kwalifikujących się 
kontrahentów oraz łącznego ryzyka 
związanego z tymi operacjami;

h) szczegółowe informacje dotyczące 
przypadków uruchomienia gwarancji na 
działania zewnętrzne, strat, zwrotu z 
inwestycji, kwot odzyskanych i wszelkich 
innych otrzymanych płatności, a także 
ogólnej ekspozycji na ryzyko;

i) sprawozdania finansowe dotyczące 
operacji kwalifikujących się kontrahentów 
w zakresie finansowania i inwestycji 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, skontrolowane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego;

j) ocenę synergii i komplementarności 
operacji objętych gwarancją na działania 
zewnętrzne oraz drugiego i trzeciego 
filaru Europejskiego planu inwestycji 
zewnętrznych na podstawie stosownych 
istniejących sprawozdań, ze szczególnym 
uwzględnieniem postępów w dziedzinie 
dobrych rządów, w tym w walce z 
korupcją i nielegalnymi przepływami 
finansowymi, poszanowania praw 
człowieka, praworządności i strategii 
politycznych uwzględniających aspekt 
płci, a także pobudzania 
przedsiębiorczości, lokalnego otoczenia 
gospodarczego i lokalnych rynków 
finansowych;

k) ocenę zgodności operacji objętych 
gwarancją EFZR z uzgodnionymi na 
szczeblu międzynarodowym zasadami 
skutecznej współpracy rozwojowej;
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l) ocenę wynagrodzenia z tytułu 
gwarancji;

m) ocenę wdrażania przepisów w sprawie 
wykluczonych działań i jurysdykcji 
niechętnych współpracy.

Sprawozdanie to odzwierciedla 
najważniejsze wnioski i działania podjęte 
w następstwie zaleceń zawartych 
w niezależnych zewnętrznych ocenach 
przeprowadzanych w poprzednich latach.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Przegląd śródokresowy i ocena

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena okresowa niniejszego 
rozporządzenia przeprowadzana jest 
z chwilą, gdy dostępne są wystarczające 
informacje na temat jego wdrażania, ale
nie później niż cztery lata od początku
wdrażania instrumentu.

Nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. 
Komisja przedkłada sprawozdanie 
z przeglądu śródokresowego dotyczące
wdrażania niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdanie to obejmuje okres od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 
r. oraz koncentruje się na osiągnięciu 
celów niniejszego rozporządzenia z 
wykorzystaniem wskaźników mierzących 
osiągnięte rezultaty oraz wydajność 
wszystkich instrumentów objętych 
niniejszym instrumentem, łącznie z 
Europejskim Funduszem na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Plus i 
gwarancją na działania zewnętrzne. 
Sprawozdanie uwzględnia ponadto 
wartość dodaną, możliwości uproszczenia, 
komplementarność i synergie między 
instrumentami objętymi niniejszym 
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rozporządzeniem, dalszą zasadność 
wszystkich celów oraz wkład środków w 
spójne działania zewnętrzne Unii. Zawiera 
także informacje na temat efektu 
mnożnikowego osiągniętego przez 
operacje w zakresie inwestycji 
finansowane na podstawie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach w ocenach 
korzysta się z zasad dobrych praktyk 
Komitetu Pomocy Rozwojowej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, i mają służyć ustaleniu, czy 
osiągnięte zostały cele, oraz 
sformułowaniu zaleceń mających 
usprawnić przyszłe działania.

Sprawozdanie z przeglądu 
śródokresowego, o którym mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, przedkłada się 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,
w stosownych przypadkach wraz 
z wnioskami ustawodawczymi 
przewidującymi wprowadzenie do 
niniejszego rozporządzenia niezbędnych 
zmian.

W ocenach korzysta się także z zasad 
dobrych praktyk Komitetu Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, i mają służyć 
ustaleniu, czy osiągnięte zostały cele, oraz 
sformułowaniu zaleceń mających 
usprawnić przyszłe działania.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacja, komunikacja i promocja Przejrzystość, komunikacja i publiczne 
ujawnianie informacji
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja publikuje na swojej 
stronie internetowej informacje o 
operacjach w zakresie finansowania i 
inwestycji oraz istotne elementy 
wszystkich umów gwarancji EFZR+, w 
tym informacje na temat tożsamości 
prawnej kwalifikujących się 
kontrahentów, oczekiwanych korzyści dla 
rozwoju oraz procedur rozpatrywania 
skarg, z uwzględnieniem ochrony 
poufnych informacji i szczególnie 
chronionych informacji handlowych.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zgodnie z zasadami 
kwalifikujących się kontrahentów 
dotyczącymi przejrzystości oraz przepisami 
Unii w zakresie ochrony danych i dostępu 
do dokumentów i informacji kwalifikujący 
się kontrahenci EFZR+ proaktywnie i 
systematycznie udostępniają na swoich 
stronach internetowych informacje 
dotyczące wszystkich operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne, w 
szczególności dotyczące sposobu, w jaki 
działania te przyczyniają się do osiągania 
celów i realizacji wymogów niniejszego 
rozporządzenia. O ile jest to możliwe, takie 
informacje muszą być rozbite na poziomie 
projektów. Takie informacje zawsze 
uwzględniają ochronę poufnych 
informacji i szczególnie chronionych 
informacji handlowych. Kwalifikujący się 
partnerzy także rozpowszechniają 
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informacje o wsparciu Unii we wszystkich 
publikowanych przez siebie informacjach 
na temat operacji w zakresie 
finansowania i inwestycji objętych 
gwarancją na działania zewnętrzne 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
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