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Poprawka 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Upoważnienie EBI udzielania 
pożyczek na rzecz państw trzecich plus 
(ELM+) ustanawia się jako gwarancję 
budżetową zarządzaną pośrednio przez 
EBI, która zapewnia pokrycie ryzyka 
komercyjnego i politycznego projektów 
zrównoważonych finansowo, które są 
realizowane w sektorze publicznym, oraz 
pokrycie ryzyka politycznego projektów 
zrównoważonych finansowo, które są 
realizowane w sektorze prywatnym, przy 
czym każdy z tych projektów jest 
realizowany na arenie międzynarodowej, 
poza Unią. Wsparcie ELM+ nie może być 
rozszerzane 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.

Or. en

Poprawka 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) EBI musi pośrednio zarządzać 
i wdrażać ELM+, zapewniać wszystkie 
strategiczne kompetencje w zakresie 
bankowości i zarządzania ryzykiem 
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wymagane przez Komisję, w tym 
kompetencje dotyczące operacyjnego 
zarządzania gwarancją EFZR+, 
przedstawiać pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością, przy 
czym opinia taka powinna towarzyszyć 
każdemu wnioskowi Komisji dotyczącemu 
okien inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+, być kontrahentem 
kwalifikującym się do zarządzania 
działaniami w ramach EFZR+ i ich 
wdrażania oraz przyjmować każdą inną 
rolę EBI w ramach wdrażania 
zewnętrznych ram inwestycyjnych zgodnie 
ze statutem właściwej jednostki EBI i roli 
przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

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 

(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+ i ELM+ 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 
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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.

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.

_________________ _________________

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 
29 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).

71 Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 
29 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).

Or. en

Poprawka 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia ono również Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus („EFZR+”) oraz gwarancję 
na działania zewnętrzne.

Ustanawia ono również Europejski 
Fundusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus („EFZR+”), upoważnienie 
EBI do udzielania pożyczek na rzecz 
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państw trzecich plus (ELM+) oraz 
gwarancję na działania zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 64
Heidi Hautala

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 1 600 mln EUR 
stanowi powiększenie kwot, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z art. 15.

Or. en

Poprawka 65
Nicola Caputo

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.

Or. en

Poprawka 66
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 1



AM\1170285PL.docx 7/17 PE630.702v01-00

PL

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 
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.

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 
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.

Or. en

Poprawka 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze dalszego odstępstwa od 
art. 209 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego spłaty należności i przychody 
generowane przez inwestycje realizowane 
w ramach istniejącego dofinansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP uznaje 
się za odnawialne aktywa przeznaczone na 
inwestycje w sektorach i regionach 
objętych instrumentem inwestycyjnym 
AKP i w dalszym ciągu zarządza nimi 
EBI. Jeżeli Komisja lub Rada 
kiedykolwiek zaproponuje przeniesienie 
wszystkich takich aktywów i zobowiązań 
do Unii zgodnie z art. 25 rozporządzenia 
finansowego, akty ustawodawcze 
dotyczące przyszłego finansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP 



PE630.702v01-00 8/17 AM\1170285PL.docx

PL

przygotowuje się, prowadząc ścisły dialog 
z EBI, w szczególności z uwzględnieniem 
zobowiązań kontraktowych EBI do 
udzielania pożyczek, które to 
zobowiązania mogą obowiązywać 
w danym momencie.

Or. en

Poprawka 68
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze dalszego odstępstwa od 
art. 209 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego spłaty należności i przychody 
generowane przez inwestycje realizowane 
w ramach istniejącego dofinansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP uznaje 
się za odnawialne aktywa przeznaczone na 
inwestycje w sektorach i regionach 
objętych instrumentem inwestycyjnym 
AKP i w dalszym ciągu zarządza nimi 
EBI. Jeżeli Komisja lub Rada 
kiedykolwiek zaproponuje przeniesienie 
wszystkich takich aktywów i zobowiązań 
do Unii zgodnie z [art. 25] rozporządzenia 
finansowego, akty ustawodawcze 
dotyczące przyszłego finansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP 
przygotowuje się, prowadząc ścisły dialog 
z EBI, w szczególności z uwzględnieniem 
zobowiązań kontraktowych EBI do 
udzielania pożyczek, które to 
zobowiązania mogą obowiązywać 
w danym momencie.

Or. en

Poprawka 69
Urmas Paet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a

W drodze dalszego odstępstwa od art. 209 
ust. 3 rozporządzenia finansowego spłaty 
należności i przychody generowane przez 
inwestycje realizowane w ramach 
istniejącego dofinansowania instrumentu 
inwestycyjnego AKP uznaje się za 
odnawialne aktywa przeznaczone na 
inwestycje w sektorach i regionach 
objętych instrumentem inwestycyjnym 
AKP i w dalszym ciągu zarządza nimi 
EBI. Jeżeli Komisja lub Rada 
kiedykolwiek zaproponuje przeniesienie 
wszystkich takich aktywów i zobowiązań 
do Unii zgodnie z [art. 25] rozporządzenia 
finansowego, akty ustawodawcze 
dotyczące przyszłego finansowania 
instrumentu inwestycyjnego AKP 
przygotowuje się, prowadząc ścisły dialog 
z EBI, w szczególności z uwzględnieniem 
zobowiązań kontraktowych EBI do 
udzielania pożyczek, które to 
zobowiązania mogą obowiązywać 
w danym momencie.

Or. en

Poprawka 70
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

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 

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+), upoważnienia EBI do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
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zewnętrzne. trzecich i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 71
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

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.

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+), upoważnienia EBI do 
udzielania pożyczek na rzecz państw 
trzecich i gwarancji na działania 
zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

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.

Pula środków finansowych, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), zostaje przeznaczona 
na finansowanie EFZR+, ELM+
i gwarancji na działania zewnętrzne.

Or. en

Poprawka 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa
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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 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.

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 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.
ELM+ ustanawia się jako gwarancję 
budżetową zarządzaną pośrednio przez 
EBI, która zapewnia pokrycie ryzyka 
komercyjnego i politycznego projektów 
zrównoważonych finansowo, które są 
realizowane w sektorze publicznym, oraz 
pokrycie ryzyka politycznego projektów 
zrównoważonych finansowo, które są 
realizowane w sektorze prywatnym, przy 
czym każdy z tych projektów jest 
realizowany na arenie międzynarodowej, 
poza Unią. Wsparcie ELM+ nie jest 
rozszerzane na niezależne operacje 
inwestycyjne, które obejmują udzielanie 
pożyczek sektorowi prywatnemu albo 
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udzielanie pożyczek na rzecz lub na 
korzyść jednostek państwowych niższego 
szczebla, które mogą uzyskać dostęp do 
finansowania jednostek państwowych 
niższego szczebla bez gwarancji 
państwowych.

Or. en

Poprawka 74
Petri Sarvamaa

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 
i głęboko zadłużone kraje ubogie.

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. ELM+ ustanawia się jako 
gwarancję budżetową zarządzaną 
pośrednio przez grupę EBI, która 
zapewnia pokrycie ryzyka komercyjnego 
i politycznego projektów zrównoważonych 
finansowo, które są realizowane 
w sektorze publicznym, oraz pokrycie 
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ryzyka politycznego projektów 
zrównoważonych finansowo, które są 
realizowane w sektorze prywatnym, przy 
czym każdy z tych projektów jest 
realizowany na arenie międzynarodowej, 
poza Unią. Zwraca się szczególną uwagę 
na państwa wskazane jako doświadczające 
niestabilności lub konfliktu, kraje 
najsłabiej rozwinięte i głęboko zadłużone 
kraje ubogie.

Or. en

Poprawka 75
Urmas Paet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia grupa EBI, między
innymi:

a) pośrednio zarządza i wdraża ELM+;

b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości 
i zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
EFZR+;

c) przedstawia pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością; opinia 
taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+;

d) jest kontrahentem kwalifikującym się 
do zarządzania działaniami w ramach 
EFZR+ i ich wdrażania.

Niezależnie od powyższego Komisja 
i grupa EBI mogą uzgodnić każdą inną 
rolę grupy EBI w ramach wdrażania 
zewnętrznych ram inwestycyjnych zgodnie 
ze statutem właściwej jednostki grupy EBI 
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i roli przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

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. W ramach tej 
puli 10 mld EUR Unia przyznaje EBI 
gwarancję budżetową w wysokości 
5 mld EUR do wykorzystania zgodnie 
z art. 26 ust. 1. Gwarancje mogą 
pokrywać do 50 % całkowitej kwoty 
finansowania projektu.

Or. en

Poprawka 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EFZR+ i gwarancja na działania 
zewnętrzne mogą stanowić wsparcie dla 
operacji finansowania i inwestowania 
prowadzonych w krajach partnerskich na 
obszarach geograficznych, o których mowa 
w art. 4 ust. 2. Tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne finansowane jest z budżetu 
przeznaczonego na właściwe programy 

6. EFZR+, ELM+ i gwarancja na 
działania zewnętrzne mogą stanowić 
wsparcie dla operacji finansowania 
i inwestowania prowadzonych w krajach 
partnerskich na obszarach geograficznych, 
o których mowa w art. 4 ust. 2. Tworzenie 
rezerw dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne finansowane jest z budżetu 
przeznaczonego na właściwe programy 



AM\1170285PL.docx 15/17 PE630.702v01-00

PL

geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 
lit. a), i jest przekazywane do wspólnego 
funduszu rezerw. EFZR+ i gwarancja dla 
działań zewnętrznych mogą również 
stanowić wsparcie dla operacji 
prowadzonych w krajach będących 
beneficjentami, wymienionych 
w załączniku I do rozporządzenia IPA III. 
Pula środków finansowych 
przeznaczonych na te operacje w ramach 
EFZR+ oraz na tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji dla działań 
zewnętrznych finansowana jest na 
podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie 
rezerw dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla 
państw trzecich, o którym mowa w art. 10 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane 
jest na podstawie rozporządzenia 
w sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

geograficzne, ustanowionego w art. 6 ust. 2 
lit. a), i jest przekazywane do wspólnego 
funduszu rezerw. EFZR+ i gwarancja dla 
działań zewnętrznych mogą również 
stanowić wsparcie dla operacji 
prowadzonych w krajach będących 
beneficjentami, wymienionych 
w załączniku I do rozporządzenia IPA III. 
Pula środków finansowych 
przeznaczonych na te operacje w ramach 
EFZR+ oraz na tworzenie rezerw 
dotyczących gwarancji dla działań 
zewnętrznych finansowana jest na 
podstawie rozporządzenia IPA. Tworzenie 
rezerw dotyczących gwarancji na działania 
zewnętrzne w odniesieniu do pożyczek dla 
państw trzecich, o którym mowa w art. 10 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Bezpieczeństwa Jądrowego, finansowane 
jest na podstawie rozporządzenia 
w sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego.

Or. en

Poprawka 78
Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Rola grupy EBI

Zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia grupa EBI, między 
innymi:

a) pośrednio zarządza i wdraża ELM+;

b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości 
i zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
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EFZR+;

c) przedstawia pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością; opinia 
taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+;

d) jest kontrahentem kwalifikującym się 
do zarządzania działaniami w ramach 
EFZR+ i ich wdrażania.

Niezależnie od powyższego Komisja 
i grupa EBI mogą uzgodnić każdą inną 
rolę grupy EBI w ramach wdrażania 
zewnętrznych ram inwestycyjnych zgodnie 
ze statutem właściwej jednostki grupy EBI 
i roli przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Zgodnie z rozdziałem IV niniejszego 
rozporządzenia EBI, między innymi:

a) pośrednio zarządza i wdraża ELM+;

b) zapewnia wszystkie strategiczne 
kompetencje w zakresie bankowości 
i zarządzania ryzykiem wymagane przez 
Komisję, w tym kompetencje dotyczące 
operacyjnego zarządzania gwarancją 
EFZR+;

c) przedstawia pisemną opinię na temat 
kwestii związanych z bankowością; opinia 
taka powinna towarzyszyć każdemu 
wnioskowi Komisji dotyczącemu okien 
inwestycyjnych w ramach gwarancji 
EFZR+;
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d) jest kontrahentem kwalifikującym się 
do zarządzania działaniami w ramach 
EFZR+ i ich wdrażania.

Niezależnie od powyższego Komisja i EBI 
mogą uzgodnić każdą inną rolę EBI 
w ramach wdrażania zewnętrznych ram 
inwestycyjnych zgodnie ze statutem 
właściwej jednostki EBI i roli 
przewidzianej w Traktacie.

Or. en

Poprawka 80
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – część A – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kierowanie ogólnoświatowymi 
staraniami, partnerstwami i sojuszami oraz 
wspieranie ich w celu wyeliminowania 
wszystkich form przemocy wobec kobiet 
i dzieci; dotyczy to przemocy fizycznej, 
psychologicznej, seksualnej, gospodarczej 
i przyjmującej inne formy oraz 
dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet 
występującego w różnych obszarach ich 
życia prywatnego i publicznego;

a) kierowanie ogólnoświatowymi 
staraniami, partnerstwami i sojuszami oraz 
wspieranie ich w celu wyeliminowania 
wszystkich form przemocy wobec kobiet 
i dzieci; dotyczy to przemocy fizycznej, 
psychologicznej, seksualnej, gospodarczej 
i przyjmującej inne formy oraz 
dyskryminacji, w tym wykluczenia kobiet 
występującego w różnych obszarach ich 
życia prywatnego i publicznego, a także 
molestowania seksualnego w środowisku 
pracy;

Or. en
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