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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek:  

1. uważa, że dynamiczne wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, a także 

zbieżność między działalnością Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) a średnio- i 

długoterminowymi kluczowymi priorytetami UE, takimi jak tworzenie nowych miejsc 

pracy, poprawa konkurencyjności, badania naukowe i rozwój, wsparcie na rzecz MŚP, 

spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorczości, infrastruktura o znaczeniu 

strategicznym i oszczędne gospodarowanie zasobami, to stabilne cele, które należy 

realizować i umacniać;  

2. wyraża poparcie dla EBI jako katalizatora przyczyniającego się do powstawania nowych 

czynników sprzyjających szybkiemu wzrostowi gospodarczemu; apeluje do EBI o 

precyzyjniejsze zdefiniowanie strategicznej analizy finansowania inwestycji w 

perspektywie długoterminowej, aby zagwarantować rozwój trwałej i inteligentniejszej 

strategii inwestycyjnej na szczeblu europejskim, a także o przedstawienie wspólnych 

planów inwestycyjnych uwzględniających zainteresowane podmioty prywatne i publiczne 

na odpowiednim szczeblu (regionalnym, krajowym i europejskim);  

3. zachęca, aby w działaniach EBI w zakresie inwestycji miejskich położyć większy nacisk 

na zrównoważony rozwój społeczny; dostrzega poprawę w finansowaniu przez EBI 

mieszkań socjalnych, ale podkreśla potrzebę rozwijania dalszych badań i działań 

dotyczących zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście trwałej rewitalizacji 

miast; 

4. docenia istotną antycykliczną i stabilizującą rolę działań EBI mających na celu wspieranie 

solidnych projektów w całej UE i poza jej granicami w ramach zwiększonej do 75 mld 

EUR zdolności udzielania pożyczek, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z rokiem 

2012, a także zwraca się do EBI o określenie, pozyskanie i wykorzystywanie 

dodatkowych źródeł finansowania w celu pobudzenia ożywienia i wzrostu gospodarczego; 

5. przypomina, że priorytetowe traktowanie – w ramach działalności pożyczkowej EBI – 

projektów charakteryzujących się jednoznacznymi wynikami i wyraźnym wpływem na 

wzrost gospodarczy, ożywienie gospodarcze i zatrudnienie musi być w dalszym ciągu 

podstawową zasadą przewodnią, podobnie jak przewidywanie wyzwań pokryzysowych 

poprzez zwiększenie wsparcia na rzecz projektów w zakresie ponownego 

uprzemysłowienia Europy;  

6. w tym względzie domaga się więcej szczegółowych informacji o indywidualnych 

projektach finansowanych bezpośrednio i pośrednio w ramach działalności pożyczkowej 

EBI, a zwłaszcza o ich wartości dodanej i wpływie na wzrost gospodarczy, ożywienie 

gospodarcze i zatrudnienie; 

7. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego o 1,5 mld EUR, co powinno umożliwić funduszowi szybkie 
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zintensyfikowanie działalności, w szczególności poprzez odblokowanie i ułatwienie 

dostępu MŚP do finansowania, ale również zwraca się o konsekwentne dostosowywanie 

jego systemu zarządzania ryzykiem w ramach analizy zagrożeń grupy EBI w rozbiciu na 

poszczególne elementy polityki interwencyjnej; podkreśla istotną rolę EBI w kontekście 

partnerstwa na rzecz finansowania działalności MŚP; 

8. oprócz zwiększonej zdolności udzielania pożyczek z zadowoleniem przyjmuje wdrażanie 

i rozwój nowych rodzajów działalności w dziedzinie finansowania wymiany handlowej w 

krajach dotkniętych kryzysem gospodarczym, zwłaszcza przy pomocy instrumentu 

finansowania wymiany handlowej dla MŚP lub indywidualnych rozwiązań finansowych, 

takich jak europejski instrument mikrofinansowy Progress poświęcony kwestii włączenia 

społecznego pod względem finansowym; zachęca EBI do umożliwienia dostępu do 

korzyści wynikających z tych nowych instrumentów nowym beneficjentom na szczeblu 

europejskim; 

9. zauważa, że zwłaszcza małe przedsiębiorstwa nadal skarżą się na brak dostępu do 

finansowania pochodzącego ze zdolności EBI do udzielania pożyczek na zewnątrz oraz do 

finansowania wspieranego przez EFI; w związku z tym domaga się opracowania 

corocznej analizy wyszczególniającej liczbę MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw, 

które skorzystały z tych instrumentów, oraz środki, jakie podjął EBI w odniesieniu do 

strategii pośredników, z których korzysta w celu zapewnienia MŚP lepszego faktycznego 

dostępu do finansowania; 

10. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie zachęty opracowywane przez EBI w celu 

zagwarantowania warunków sprzyjających innowacyjności oraz finansowane w ramach 

pierwszej inicjatywy na rzecz finansowania wzrostu lub zarządzania podziałem ryzyka w 

przypadku MŚP i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą; 

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że początkowa kwota w wysokości 6 mld EUR 

przeznaczona na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzrosła ostatecznie do 

9,1 mld EUR oraz apeluje do EBI o przyspieszenie wdrażania tej inicjatywy i rozważenie 

możliwości rozszerzenia jej zakresu; 

12. podkreśla, że EBI odgrywa istotną rolę w rozwijaniu infrastruktury edukacyjnej z myślą o 

podnoszeniu umiejętności i rozwiązaniu problemu bezrobocia młodzieży w Europie; z 

zadowoleniem przyjmuje intensywniejszą aktywność EBI w zakresie rozwijania placówek 

edukacyjnych w celu zaradzenia problemowi niedoboru miejsc pracy dla osób młodych; 

13. zwraca uwagę na inicjatywę w zakresie obligacji projektowych, która dotyczy 

infrastruktury transportowej i energetycznej oraz zasobów; 

14. wyraża zadowolenie z powodu wejścia w życie nowych warunków udzielania pożyczek w 

sektorze energetycznym oraz zainwestowania 19 mld EUR w projekty klimatyczne; 

ponownie podkreśla ogromne znaczenie osiągnięcia celów UE w zakresie energii;  

15. apeluje o dogłębną ocenę systemów zarządzania ryzykiem i systemów kontroli 

finansowania łączonego w Komisji Europejskiej oraz o sporządzenie sprawozdania na ten 

temat z uwzględnieniem skutków stosowania instrumentów łączonych nie tylko w 

zakresie nadzoru, ale również w odniesieniu do sposobów zarządzania; 
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16. ponownie zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o przygotowanie 

sprawozdania specjalnego na temat wyników zewnętrznej działalności pożyczkowej EBI i 

dostosowania jej do strategii politycznych UE przed śródokresowym przeglądem 

upoważnienia EBI do działań zewnętrznych, a także o porównanie ich wartości dodanej w 

odniesieniu do zasobów własnych wykorzystywanych przez EBI; zwraca się ponadto do 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o dokonanie w jego analizach rozróżnienia 

między gwarancjami udzielanymi z budżetu UE, instrumentem inwestycyjnym zasilanym 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju, poszczególnymi formami łączenia stosowanymi w 

funduszu powierniczym UE–Afryka na rzecz infrastruktury, funduszem inwestycyjnym na 

rzecz Karaibów i instrumentem inwestycyjnym na rzecz Pacyfiku oraz wykorzystaniem 

na te inwestycje środków powracających; 

17. uznaje potrzebę zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie dobrze 

prosperujących i zrównoważonych obszarów sąsiedzkich dzięki inicjatywom na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego i inwestycjom sektora prywatnego; przypomina o 

potrzebie ciągłego wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych 

w przemiany demokratyczne i gospodarcze w krajach partnerskich na południe od Morza 

Śródziemnego oraz na wschodzie, zgodnie z celami polityki zagranicznej Unii 

Europejskiej określonymi przez Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych; 

18. zachęca EBI oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do kontynuowania wysiłków na 

rzecz jak najlepszej współpracy operacyjnej w zakresie realizacji projektów, gdyż 

ściślejsza współpraca międzybankowa jest niezbędna z punktu widzenia optymalizacji 

kosztów i uzyskania efektów synergii dzięki wydajniejszemu wykorzystaniu zasobów; 

19. wyraża zadowolenie, że w październiku 2013 r. EBI przyłączył się do inicjatywy na rzecz 

przejrzystości pomocy i apeluje do EBI o wdrożenie standardów opracowanych w ramach 

tej inicjatywy w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności pożyczkowej w krajach 

partnerskich spoza UE; popiera wysiłki EBI na rzecz zagwarantowania spójności w 

zakresie stosowania polityki przejrzystości w jego jednostkach organizacyjnych, 

zwłaszcza za pośrednictwem ciągłych działań informacyjnych i poprzez utworzenie 

punktów koordynacji, a także w stosunku do zainteresowanych podmiotów zewnętrznych 

i obywateli UE; 

20. przypomina, że przejrzystość w realizacji strategii politycznych UE prowadzi nie tylko do 

wzmocnienia ogólnej odpowiedzialności korporacyjnej EBI umożliwiającej jasny ogląd 

sytuacji w zakresie pośredników finansowych i beneficjentów końcowych, ale przyczynia 

się również do poprawy skuteczności i trwałości finansowanych projektów pomocowych; 

21. z zaniepokojeniem zauważa, że wbrew zobowiązaniom podjętym w ramach inicjatywy na 

rzecz przejrzystości pomocy EBI rozważa zaostrzenie swoich przepisów dotyczących 

dostępu zainteresowanych stron i obywateli do dokumentów; wzywa EBI do zapewnienia 

pełnego stosowania obowiązującego prawodawstwa UE, a zwłaszcza rozporządzenia 

(WE) nr 1049/2001, w odniesieniu do dostępu do dokumentów związanych z jego 

zadaniami administracyjnymi, a jednocześnie do przestrzegania – przy realizowaniu 

wszystkich zadań EBI – ogólnej zasady otwartości ustanowionej w art. 15 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

22. proponuje ustanowienie regularnego, zorganizowanego dialogu między prezesem EBI a 
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Parlamentem Europejskim, podobnego do kwartalnego dialogu monetarnego między EBC 

a Parlamentem Europejskim, aby zapewnić zwiększony nadzór parlamentarny nad 

działalnością EBI oraz zacieśnić współpracę i koordynację między tymi dwiema 

instytucjami; 

23. wyraża zadowolenie z powodu wysokiej jakości aktywów EBI, o której świadczy bliski 

zeru (0,2%) odsetek kredytów zagrożonych w ogólnym portfelu kredytowym; uważa, że 

należy bezwzględnie zadbać o to, by EBI utrzymał swój rating kredytowy na poziomie 

potrójnego „A”, aby utrzymać dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych na jak 

najlepszych warunkach finansowania, gdyż ma to pozytywny wpływ na cykl życia 

projektów oraz jest korzystne dla zainteresowanych podmiotów i dla modelu działalności 

gospodarczej EBI; 

24. ponownie domaga się opracowania i włączenia do rocznego sprawozdania EBI zestawu 

przekrojowych wskaźników efektywności dotyczących wpływu najważniejszych 

interwencji EBI i w miarę możliwości ukazania w szczególności efektu mnożnikowego i 

efektu dźwigni; 

25. proponuje, aby zewnętrzny nadzór regulacyjny był prowadzony: 

 (i) przez EBC na podstawie art. 127 ust. 6 TFUE; 

 (ii) w ramach przyszłej unii bankowej przewidzianej w komunikacie Komisji z dnia 

12 września 2012 r.1 lub 

 (iii) w razie braku takiej możliwości i z inicjatywy EBI – przez Europejski Urząd 

Nadzoru Bankowego z udziałem co najmniej jednego krajowego organu nadzoru lub 

bez jego udziału, lub przez niezależnego audytora, 

 a także ubolewa, że Komisja nie zaproponowała żadnych działań w tym kierunku, mimo 

żądań Parlamentu z 2007 r.; 

26. zwraca uwagę, że w 2015 r. trzeba będzie przedłużyć przewidzianą w art. 287 ust. 3 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umowę trójstronną regulującą współpracę 

między EBI, Komisją i Trybunałem Obrachunkowym w zakresie metod kontroli 

stosowanych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do zarządzania przez EBI 

funduszami Unii i państw członkowskich; apeluje do EBI o uaktualnienie zakresu 

kompetencji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tym względzie poprzez 

uwzględnienie wszelkich nowych instrumentów EBI angażujących fundusze publiczne z 

UE lub z Europejskiego Funduszu Rozwoju; 

27. przypomina, że EBI musi regularnie zwracać uwagę na swoją politykę w zakresie 

jurysdykcji niestosujących się do przepisów oraz dokonywać przeglądu tej polityki 

zgodnie z ratingami krajów opublikowanymi przez Światowe Forum Przejrzystości i 

Wymiany Informacji do Celów Podatkowych OECD w listopadzie 2013 r., a także dbać o 

aktualizację swoich strategii politycznych w zakresie prania pieniędzy i zwalczania źródeł 

finansowania terroryzmu; 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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28. z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie w 2013 r. przez Radę Gubernatorów EBI 

zaktualizowanej strategii zwalczania nadużyć finansowych, w której potwierdzono 

podejście banku opierające się na zasadzie zerowej tolerancji wobec nadużyć. 
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