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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego za rok 2019
(2019/2126(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 i 309 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Protokół (nr 5) w sprawie statutu 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),

– uwzględniając operacyjny plan działań grupy EBI na rok 2019, opublikowany na 
stronie internetowej EBI,

– uwzględniając sprawozdanie z działalności EBI za 2018 r., zatytułowane „Uwolniony 
potencjał”,

– uwzględniając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie statystyczne EBI za 2018 r.,

– uwzględniając sprawozdanie EBI zatytułowane „Operacje EBI w Unii Europejskiej – 
Sprawozdanie roczne za 2018 r.”, opublikowane w 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie EBI zatytułowane „Operacje EBI poza Unią Europejską – 
Finansowanie o zasięgu globalnym – Sprawozdanie roczne za 2018 r.”, opublikowane 
w 2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie EBI zatytułowane „Europejskie Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego”, opublikowane w 2019 r.,

– uwzględniając nową strategię w dziedzinie klimatu i nową politykę udzielania pożyczek 
w sektorze energii, przyjętą przez EBI w listopadzie 2019 r.,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 
13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) 2015/1017 w 
odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego 
Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego1,

– uwzględniając inicjatywę EBI na rzecz odporności gospodarczej,

– uwzględniając zgodę EBI na ratyfikowanie przez UE porozumienia paryskiego, wydaną 
7 października 2016 r.,

– uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ,

– uwzględniając przemówienie inauguracyjne Ursuli von der Leyen, kandydatki na 
przewodniczącą Komisji Europejskiej, wygłoszone 16 lipca 2019 r. podczas sesji 
plenarnej Parlamentu w Strasburgu,

1 Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34.
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– uwzględniając przemówienie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji 
Europejskiej, wygłoszone 11 grudnia 2019 r. podczas sesji plenarnej Parlamentu w 
Brukseli, 

– uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0000/2019),

A. mając na uwadze art. 309 TFUE i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi EBI ma przyczyniać się do osiągania celów Unii, a 
także art. 18 statutu EBI, zgodnie z którymi musi on wykorzystywać swoje fundusze 
racjonalnie, w interesie Unii; mając na uwadze, że obejmuje to paryskie porozumienie 
w sprawie klimatu oraz obowiązki Unii w zakresie ochrony środowiska określone w art. 
11 i 191 TFUE;

B. mając na uwadze, że główne agencje ratingowe przyznały obligacjom EBI ocenę AAA, 
między innymi dlatego, że EBI należy do państw członkowskich i ostrożnie zarządza 
ryzykiem;

C. mając na uwadze, że grupa EBI powinna utrzymać wysoki poziom zdolności 
kredytowej oraz solidny portfel aktywów dobrej jakości;

D. mając na uwadze, że jako największy na świecie wielostronny kredytodawca i 
darczyńca EBI jest naturalnym partnerem UE we wdrażaniu instrumentów 
finansowych;

E. mając na uwadze, że Komisja szacuje na 1 115 mld EUR roczne inwestycje konieczne 
do osiągnięcia celów UE na 2030 r.2;

Rady ogólne

1. zauważa, że w 2018 r. EBI zainwestował 64 mld EUR w 854 projektów;

2. ponownie podkreśla, że należy zmniejszyć nierówności w geograficznym rozkładzie 
finansowania EBI, i zauważa, że w 2018 r. aż 57 % środków przyznano tylko sześciu 
państwom członkowskim; apeluje o sprawiedliwy i przejrzysty rozkład geograficzny 
projektów i inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem regionów słabiej 
rozwiniętych;

3. apeluje do EBI, by położył znacznie większy nacisk na mechanizm udzielania pomocy 
technicznej i doradztwa finansowego władzom lokalnym i regionalnym przed 
zatwierdzeniem projektu, by zwiększyć dostępność pożyczek i objąć działaniami 
wszystkie państwa członkowskie;

4. uważa, że dziesięć norm zapisanych w podręczniku społecznym i środowiskowym 
EBI ma pierwszoplanowe znaczenie oraz że spełnienie tych norm to warunek udziału 
w operacjach kredytowych EBI;

2 Komisja Europejska, SWD(2016)0405 final/2 z 6.12.2016, tabela 22 (scenariusz EUCO30, źródło: model 
PRIMES).
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Dążenie do utworzenia banku dla klimatu

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzje podjęte 14 listopada 2019 r. przez zarząd EBI, by 
dostosować politykę EBI do scenariusza przewidującego wzrost temperatury na 
świecie o maksimum 1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej;

6. wzywa do pełnego włączenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) we 
wszystkie działania EBI w dziedzinie klimatu; wzywa EFI, by nadał większy priorytet 
zapotrzebowaniu na innowacje mające przygotować przejście do Europy neutralnej 
dla klimatu;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. EBI udzielił 29 % pożyczek na działania 
w dziedzinie klimatu;

8. apeluje, by w 2020 r., po otwartym i przejrzystym procesie konsultacji publicznych, 
opracowano szczegółowy plan działania służący osiągnięciu do 2025 r. celu, jakim 
jest przeznaczanie łącznie 50 % pożyczek na działania w dziedzinie klimatu i 
zagwarantowanie neutralności klimatycznej pozostałych pożyczek;

9. wzywa do zaostrzenia kryteriów kwalifikowalności działań w dziedzinie klimatu, by 
uniknąć ryzyka, że inwestycje nie doprowadzą do znacznego zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych, zwłaszcza w przypadku bioenergii, gazów o niskiej zawartości 
węgla, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz programów kompensacji 
emisji; uważa, że podstawą wszystkich działań EBI powinna być ogólna klauzula 
mająca zapobiegać szkodom i że klauzulę tę należy zapisać w deklaracji EBI w 
sprawie norm środowiskowych i społecznych, która w 2020 r. ma być poddana 
przeglądowi i dostosowana do celu, jakim jest wzrost temperatury o maksimum 1,5°C;

10. za niepokojące uznaje, że spośród 20 największych projektów pożyczek 
energetycznych w 2017 r. tylko w sześciu uwzględniono ślad węglowy w kartach 
danych środowiskowych i społecznych;

11. z zadowoleniem przyjmuje nową metodykę EBI dotyczącą oceny śladu węglowego i 
wzywa do jej systematycznego wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem emisji 
związanych z popytem marginalnym i emisji pośrednich („typu 3”); wzywa do pełnej 
oceny projektów zamiast prostej analizy ekonomicznej cyklu życia emisji;

12. jest zdania, że EBI powinien zobowiązać swoich pośredników do ujawniania ich 
ekspozycji na paliwa kopalne oraz stosować restrykcje wobec pośredników o wysokiej 
ekspozycji tego rodzaju; oczekuje, że do końca 2020 r. wszyscy pośrednicy opracują 
plan dekarbonizacji, co jest niezbędne, by mogli uzyskać dalsze finansowanie;

13. jest zdania, że finansowanie EBI powinno być uzależnione od celów naukowych i 
ambitnych zobowiązań, by zgodnie z najlepszymi praktykami w sektorze bankowości 
komercyjnej3 stopniowo zaprzestano wspierania klientów, których działalność 
powoduje znaczne emisje gazów cieplarnianych;

14. z zadowoleniem przyjmuje nową politykę kredytową EBI w sektorze energii i fakt, że 
polityka ta jest przykładem dla innych banków; ubolewa, że wprowadzono wyjątki 

3 Crédit Agricole zobowiązał się, że nie będzie już wspierał przedsiębiorstw, które rozwijają lub planują rozwijać 
działalność w sektorze węgla. Crédit Agricole stosuje politykę zerowej tolerancji do wszystkich przedsiębiorstw, 
które rozwijają lub planują rozwijać działalność w sektorze węgla, od wydobycia węgla przez handel węglem i 
jego transport, po produkcję energii elektrycznej z węgla.
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przy zatwierdzaniu projektów gazowych do końca 2021 r. oraz że utrzymano wsparcie 
dla sieci przesyłu gazów o niskiej zawartości węgla; wzywa do przeglądu tej polityki 
w perspektywie średnioterminowej, na początku 2022 r., by uzupełnić braki w 
infrastrukturze gazowej, a także zapewnić zgodność z europejską taksonomią 
zrównoważonego finansowania i europejskim zielonym ładem oraz spójność z 
nowymi odpowiednimi działaniami zewnętrznymi w UE;

15. apeluje, by EBI w trybie pilnym w pełni wdrożył zasadę efektywności energetycznej 
we wszystkich pożyczkach na działania związane z energią, przy uwzględnieniu 
wpływu efektywności energetycznej na przyszłe zapotrzebowanie i jej wkładu w 
bezpieczeństwo energetyczne;

16. wzywa EBI do priorytetowego potraktowania przeglądu jego polityki w sektorze 
transportu; domaga się nowej polityki finansowania transportu, mającej na celu 
dekarbonizację transportu w UE do 2050 r.;

17. wzywa do wdrożenia rygorystycznej polityki w wysokoemisyjnych sektorach 
przemysłu, w których EBI prowadzi działalność, np. w produkcji cementu, 
petrochemii i hutnictwie stali, by stopniowo wycofać wszystkie „brązowe” pożyczki i 
dostosować wszystkie pożyczki sektorowe, z naciskiem na wspieranie gospodarki o 
obiegu zamkniętym;

18. przypomina EBI, że ochrona różnorodności biologicznej to kluczowy element 
przystosowania się do zmiany klimatu, a odtwarzanie ekosystemów to jedyna 
sprawdzona technologia emisji ujemnych; wzywa EBI, by zobowiązał się do 
zaprzestania finansowania projektów, które przyczyniają się do utraty i degradacji 
różnorodności biologicznej i ekosystemów, oraz by znacznie zwiększył pulę środków 
finansowych na osiąganie celów Unii w tym obszarze, zwłaszcza celu, jakim jest 
zerowe wylesianie netto, oraz celów ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych;

19. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne dotyczące elektrowni wodnych przyjęte w 2018 
r.4 i wzywa do rozszerzenia wymogów przejrzystości na wszystkie projekty 
infrastrukturalne;

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz spółki o średniej kapitalizacji

20. z zadowoleniem przyjmuje silne wsparcie finansowe EBI dla MŚP, dzięki któremu 
374 000 przedsiębiorstw zatrudniających 5 mln osób skorzystało z inwestycji o 
łącznej wartości 23,27 mld EUR;

21. ze względu na strategiczną rolę MŚP uważa, że EBI powinien zwiększyć swój 
potencjał administracyjny i doradczy, by udzielać MŚP informacji i wsparcia 
technicznego, który pomoże im zyskać dostęp do finansowania;

22. podkreśla, że aby zrealizować te ambicje, EBI stanąć wobec konieczności 
podejmowania większego ryzyka, a nie tylko zwiększyć fundusze własne i zdobyć 
wiedzę fachową o innowacyjnych instrumentach finansowych; apeluje o 
wystarczające zasoby dla EBI, w tym o odpowiednią kapitalizację, by mógł on 
używać innowacyjnych instrumentów przy finansowaniu przedsięwzięć o dużym 
potencjale zrównoważonych i innowacyjnych korzyści społecznych;

4 EBI, „Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development”, październik 2019 r.
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Upoważnienie do udzielania pożyczek państwom trzecim

23. wzywa EBI jako największego wielostronnego kredytodawcę na świecie, by utrzymał 
pierwszoplanową rolę w przyszłych unijnych mechanizmach finansowania 
skierowanych do państw trzecich; sprzeciwia się niedawnym inicjatywom, które mają 
zachęcić EBI do większej aktywności w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, 
zarządzania migracją i kontroli granic;

24. odnotowuje fakt, że w około 40 % operacji wykonanych na podstawie upoważnienia 
do udzielania pożyczek państwom trzecim uczestniczyli pośrednicy finansowi;

25. odnotowuje sprawozdanie z oceny przygotowane przez EBI w lipcu 2017 r., a 
dotyczące pożyczek udzielanych przez pośredników w państwach AKP (region 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku)5; jest zaniepokojony widocznym brakiem kontroli nad 
funduszami zarządzanymi przez pośredników finansowych oraz trudnościami w 
śledzeniu korzyści wynikających z pożyczek; podkreśla w szczególności, że 30 % 
pożyczek udzielanych przez pośredników w latach 2015–2018 nie było powiązanych z 
konkretnymi wydatkami6;

26. wzywa EBI do przyjęcia całościowej i spójnej strategii praw człowieka, obejmującej 
zwłaszcza ryzyko represji wobec obrońców praw człowieka; zaleca, aby strategia ta 
obejmowała systematyczną ocenę zagrożeń dla praw człowieka, w tym ocenę ex ante 
oraz stałe monitorowanie na miejscu; wzywa, by EBI ujmował w zawieranych 
umowach klauzule umożliwiające zawieszenie wypłat w przypadku poważnych 
naruszeń praw człowieka lub norm środowiskowych i społecznych;

27. zaleca EBI zatrudnienie specjalistów w dziedzinie praw człowieka, aby lepiej 
zrozumieć sytuację lokalną i kontrolować wszelkie nadużycia;

Zarządzanie i przejrzystość 

28. przypomina, że do wszystkich organów Unii mają zastosowanie takie same zasady 
odpowiedzialności i przejrzystości7;

29. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z zaleceniami zapisanymi w ostatnich 
sprawozdaniach Parlamentu ujawniane są obecnie streszczenia z posiedzeń zarządu; 
podkreśla, że należy systematycznie podawać do wiadomości publicznej treść spotkań 
wszystkich organów zarządzających EBI;

30. zwraca się do EBI o ujawnienie wszystkich informacji o pożyczkach bezpośrednich 
zatwierdzanych przez zarząd, w tym o publikowanie w odniesieniu do każdego 
projektu opinii Komisji i opinii państwa członkowskiego, w którym dane 
przedsięwzięcie ma być realizowane;

31. wzywa EBI o przeprowadzenie w 2020 r. przeglądu jego polityki przejrzystości, by 
zapewnić terminową publikację większej ilości informacji o działalności EBI w 

5 EBI, „Ocena działalności kredytowej prowadzonej przez EBI z udziałem pośredników ze środków instrumentu 
inwestycyjnego dla AKP”, lipiec 2017 r.
6 Sprawozdanie „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris” [Udawajmy, że nie widzimy paliw kopalnych: działania 3 publicznych instytucji finansowych 
w świetle porozumienia paryskiego], organizacje Les Amis de la Terre France, Oxfam France i Réseau Action 
Climat-France, lipiec 2019 r.
7 O czym w 2018 r. przypomniał Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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zakresie finansowania i by można było sprawdzić, czy wywiązuje się on z zobowiązań 
klimatycznych i środowiskowych;

32. wzywa EBI, by sprawdzał, czy jego pośrednicy finansowi zachowują jak najwyższy 
poziom uczciwości, oraz by objął ich pożyczki takimi samymi wymogami w zakresie 
przejrzystości jak inne rodzaje pożyczek; apeluje do EBI, by zaprzestał współpracy z 
pośrednikami finansowymi o złych wynikach pod względem przejrzystości, nadużyć 
finansowych, korupcji, przestępczości zorganizowanej i prania pieniędzy;

33. apeluje o zmianę przepisów regulujących obowiązek dochowania należytej 
staranności przez EBI, który powinien w szczególności wprowadzić bardziej 
rygorystyczne warunki w umowach z klientami;

34. oczekuje, że EBI dostosuje swoją politykę wewnętrzną, by uwzględnić nowe przepisy 
wprowadzone w celu zwalczania nie tylko oszustw podatkowych, ale również 
uchylania się od opodatkowania; zachęca EBI do współpracy z Europejskim Urzędem 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i z organami krajowymi w celu 
zapobiegania nadużyciom finansowym i praniu pieniędzy oraz do zapewnienia, że 
Prokuratura Europejska będzie się uważnie przyglądać działalności EBI;

35. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną politykę grupy EBI w stosunku do jurysdykcji o 
niskim poziomie regulacji, nieprzejrzystych i niechętnych współpracy8; podkreśla, że 
należy zapewnić dobrej jakości informacje o beneficjentach końcowych, i wzywa EBI, 
by na swojej stronie internetowej publikował dane o rzeczywistej własności jego 
klientów;

36. odnotowuje przegląd polityki i procedur mechanizmu składania skarg EBI; zachęca 
EBI do zapewnienia niezależności i skuteczności tego mechanizmu;

37. apeluje, by Europejski Trybunał Obrachunkowy był w pełni uprawniony do 
kontrolowania wszystkich operacji EBI i sporządzał roczne sprawozdanie z wyników 
jego zewnętrznej działalności kredytowej;

38. wzywa do zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między EBI a 
Parlamentem o poprawie dostępu do dokumentów i danych EBI;

39. apeluje o pilne rozszerzenie uprawnień Parlamentu w odniesieniu do określania 
strategii i polityki EBI, by zapewnić demokratyczną kontrolę nad inwestycjami;

40. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.

8 EBI, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance”, marzec 2019 r.


