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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Opinia komisji CONT koncentruje się na kwestiach związanych z należytym zarządzaniem 

finansami, a zwłaszcza na art. 14 projektu rozporządzenia: Kontrola prowadzona przez 

Trybunał Obrachunkowy. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy powinien być upoważniony do przeprowadzania kontroli 

dotyczących działalności podejmowanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jako że 

wszystkie te działania są działaniami związanymi z zarządzaniem dochodami i wydatkami 

Unii w rozumieniu art. 287 TFUE. Należy podkreślić zwłaszcza następujące kwestie: 

1. EFIS określono jako jednoznacznie identyfikowalny i przejrzysty instrument 

gwarancyjny, który finansowany jest głównie z budżetu Unii. 

2. Członkowie komitetu inwestycyjnego wyznaczani są na wniosek Komisji.  

3. Komisja będzie reprezentowana w radzie kierowniczej EFIS. 

4. Komisja jest członkiem Rady Dyrektorów EBI i EBI konsultuje się z nią przed 

zatwierdzeniem każdego działania w zakresie finansowania i inwestycji.  

5. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego zostanie utworzone częściowo w 

oparciu o istniejące struktury doradcze Komisji.  

6. Zasoby funduszu gwarancyjnego będą zarządzane przez Komisję.  

7. Komisja oraz EBI, z pomocą państw członkowskich, wspierają utworzenie przejrzystego 

wykazu obecnie realizowanych i potencjalnych projektów inwestycyjnych na terytorium 

Unii. 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 

i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając opinię Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów, 

uwzględniając opinię Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 

Komitetu Regionów i Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego, 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Dnia 12 marca 2015 r. Europejski 

Trybunał Obrachunkowy przyjął opinię nr 

4/2015 (zgodnie z art. 287 ust. 4 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE)) dotyczącą wniosku w sprawie 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 

1291/2013 i (UE) nr 1316/2013, w której 

przedstawia swoje uwagi dotyczące 

wniosku Komisji oraz propozycje 

ulepszenia rozporządzenia. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Stosowność inwestycji należy oceniać 

również pod kątem jej zdolności do 

przyciągnięcia inwestora prywatnego do 

finansowania gospodarki w perspektywie 

długoterminowej, jako że obecnie duża 

część europejskich prywatnych 

oszczędności (około 16 000 mld EUR) 

zdeponowana jest w dużej mierze na 

kontach średnioterminowych i często poza 

Unią. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej gospodarczej 

wartości dodanej, przyczyniające się do 

osiągnięcia celów politycznych Unii. 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej gospodarczej 

wartości dodanej, przyczyniające się do 

osiągnięcia celów strategii „Europa 

2020”. W tym kontekście środki z EFIS 

przeznaczone na sieci infrastruktury 

powinny przyczyniać się do realizacji 

celów określonych w rozporządzeniu (UE) 

nr 1315/2013 w zakresie transportu, 

rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 w 

zakresie sieci energetycznych i 

rozporządzeniu (UE) nr 283/2014 w 

zakresie infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na projekty 

charakteryzujące się synergią pomiędzy 

sektorami transportu, telekomunikacji i 

energii. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 

dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 

działania. EFIS powinien finansować 

działania w całej Unii, w tym w państwach, 

które zostały najbardziej dotknięte 

kryzysem finansowym. EFIS powinien być 

wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 

w których niemożliwe jest skorzystanie z 

innych źródeł finansowania na rozsądnych 

warunkach. 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 

dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 

działania. EFIS powinien finansować 

działania w całej Unii, zwłaszcza w 

państwach, które zostały najbardziej 

dotknięte kryzysem finansowym. EFIS 

powinien być wykorzystywany wyłącznie 

w sytuacjach, w których niemożliwe jest 

skorzystanie z innych źródeł finansowania 

na rozsądnych warunkach. 
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Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Docelowa wysokość wpłat do 

funduszu gwarancyjnego to 200 mln EUR 

w 2016 r., 300 mln EUR w 2017 r., 1 mld 

EUR w 2018 r. i 2 mld EUR w 2019 r., co 

będzie stopniowo zatwierdzane przez 

Parlament Europejski i Radę w ramach 

rocznej procedury budżetowej z 

uwzględnieniem efektywnego 

wykorzystania gwarancji UE oraz oceny 

dodatkowości działań prowadzonych w 

ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi 

działaniami EBI. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Warunki wdrażania i kontroli EFIS 

oraz formalne zobowiązanie państw 

członkowskich odegrają ważną rolę w 

sukcesie Funduszu. Trzeba będzie 

zwłaszcza zapewnić selekcję najlepszych 

projektów według obiektywnych kryteriów 

i bez względu na ich narodowość. 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Działania EBI w zakresie (24) Działania EBI w zakresie 
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finansowania i inwestycji wspierane przez 

EFIS powinny być zarządzane zgodnie z 

własnymi przepisami i procedurami EBI, 

które obejmują odpowiednie środki 

kontrolne i środki podejmowane w celu 

zapobieżenia uchylaniu się od 

opodatkowania, a także z odpowiednimi 

przepisami i procedurami dotyczącymi 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) i 

Trybunału Obrachunkowego, w tym z 

umową trójstronną między Komisją 

Europejską, Europejskim Trybunałem 

Obrachunkowym oraz Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym. 

finansowania i inwestycji wspierane przez 

EFIS powinny być zarządzane zgodnie z 

rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 

966/2012 Parlamentu Europejskiego i 

Rady1a, co obejmuje odpowiednie środki 

kontrolne i środki podejmowane w celu 

zapobieżenia uchylaniu się od 

opodatkowania, a także z odpowiednimi 

przepisami i procedurami dotyczącymi 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) i 

Trybunału Obrachunkowego. Konieczne 

jest więc jak najszybsze zweryfikowanie, 

czy w nowej polityce przejrzystości 

przyjętej przez EBI nie wystąpiły żadne 

uchybienia. 

 ________________ 

 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 

298 z 26.10.2012, s. 1). 

Uzasadnienie 

Zbędne. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) EBI powinien regularnie 

przeprowadzać oceny działań wspieranych 

przez EFIS, w celu oszacowania ich 

zasadności, wyników i skutków oraz 

określenia aspektów mogących 

udoskonalić przyszłe działania. Oceny 

takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności i analizy długookresowej 

(25) EBI oraz komitet inwestycyjny 

powinny regularnie przeprowadzać oceny i 

składać sprawozdania z działań 

wspieranych przez EFIS, w celu 

oszacowania ich wartości dodanej 

wnoszonej w istniejące działania 

finansowane ze środków Unii, ich 
zasadności, wyników i skutków oraz 
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stabilności. określenia aspektów mogących 

udoskonalić przyszłe działania. Oceny 

takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności publicznej, racjonalnego 

zarządzania finansowego, przejrzystości i 

analizy długookresowej stabilności 

gospodarczej, środowiskowej i społecznej. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych i organów zarządzających 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, powinien wspomagać 

tworzenie i przygotowanie projektów w 

całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 

kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 

technicznej związanej z inwestycjami na 

terytorium Unii. 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych i organów zarządzających 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, powinien wspomagać 

tworzenie i przygotowanie projektów w 

całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 

kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 

technicznej związanej z inwestycjami na 

terytorium Unii. ECDI powinien 

współpracować z istniejącymi organami 

doradczymi, w których uczestniczą EBI, 

Komisja i państwa członkowskie, takimi 

jak Europejskie Centrum Wiedzy 

Specjalistycznej w zakresie PPP (EPEC) 

oraz „Instrumenty finansowe – platforma 

doradztwa technicznego dla EFIS”. ECDI 

powinien umożliwiać państwom 

członkowskim i regionom w całej Unii 

nieodpłatne korzystanie z wiedzy, aby 

zapewnić sprawiedliwy dostęp do 

finansowania ze środków EFIS. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 29, 

30 i 31. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) W celu dopilnowania, by budżet 

Unii nie był narażony na zobowiązania 

warunkowe przekraczające przyznane 

środki, należy przewidzieć ogólny 

immunitet i zwolnienie z 

odpowiedzialności z tytułu wszelkich 

roszczeń prawnych ze strony 

beneficjentów EFIS. 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Ze względu na swój charakter, ani 

gwarancja UE dla EBI, ani fundusz 

gwarancyjny nie są „instrumentami 

finansowymi” w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 966/20124. 

(30) Ze względu na swoje podobieństwo do 

unijnych instrumentów finansowych, 

gwarancji UE dla EBI i fundusz 

gwarancyjny powinny być zgodne z 

zasadami racjonalnego zarządzania 

finansowego, przejrzystości, 

proporcjonalności, braku dyskryminacji, 

równego traktowania i pomocniczości, 

zgodnie z art. 140 rozporządzenia (UE, 

Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 

Europejskiego i Rady4 i, w stosownych 

przypadkach, art. 139 rozporządzenia 

(UE, Euratom ) nr 966/2012 

__________________ __________________ 

4 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 

4 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
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oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, 

Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 

w której wiele potencjalnie rentownych 

projektów nie jest finansowanych ze 

względu na brak pewności i przejrzystości. 

Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 

ich istnieniu lub nie mają wystarczających 

danych, aby ocenić stopień ryzyka. 

Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, powinny wspierać 

utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i przyszłych projektów na 

terytorium Unii, które nadają się do celów 

inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 

informacje na temat projektów będą 

udostępniane regularnie, a co za tym idzie 

inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 

informacje, na podstawie których będą 

mogli podejmować decyzje inwestycyjne. 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 

w której wiele potencjalnie rentownych 

projektów nie jest finansowanych ze 

względu na brak pewności i przejrzystości. 

Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 

ich istnieniu lub nie mają wystarczających 

danych, aby ocenić stopień ryzyka. 

Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, powinny wspierać 

utworzenie przejrzystego katalogu obecnie 

realizowanych i przyszłych projektów na 

terytorium Unii, które nadają się do celów 

inwestycyjnych. Dzięki temu katalogowi 

informacje na temat projektów będą 

udostępniane regularnie, a co za tym idzie 

inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 

informacje, na podstawie których będą 

mogli podejmować decyzje inwestycyjne. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Państwa członkowskie również 

rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 

w celu utworzenia i promowania takich 

wykazów projektów o znaczeniu 

krajowym. Informacje przygotowane przez 

Komisję i EBI powinny być powiązane z 

(32) Państwa członkowskie również 

rozpoczęły działania na szczeblu krajowym 

w celu utworzenia i promowania takich 

katalogów projektów o znaczeniu 

krajowym. Informacje przygotowane przez 

Komisję i EBI powinny być powiązane z 
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krajowymi wykazami projektów. krajowymi katalogami projektów. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Niezależnie od tego, że projekty 

figurujące w wykazie mogą być 

wykorzystywane przez EBI w procesie 

wyboru projektów kwalifikujących się do 

wsparcia przez EFIS, wykaz projektów 

powinien mieć szerszy zakres w stosunku 

do projektów na całym obszarze Unii. 

Zakresem tym mogą być objęte projekty, 

które nadają się do całkowitego 

finansowania przez sektor prywatny lub z 

pomocą innych instrumentów dostępnych 

na poziomie europejskim lub krajowym. 

EFIS powinien wspierać finansowanie i 

inwestowanie w projekty figurujące w 

wykazie projektów, ale nie powinno być 

automatycznej zależności między 

włączeniem do wykazu a dostępem do 

środków z EFIS, zaś EFIS powinien 

dysponować możliwością wyboru i 

wspierania projektów, które nie figurują w 

wykazie. 

(33) Niezależnie od tego, że projekty 

figurujące w katalogu mogą być 

wykorzystywane przez EBI w procesie 

wyboru projektów kwalifikujących się do 

wsparcia przez EFIS, katalog projektów 

powinien mieć szerszy zakres w stosunku 

do projektów na całym obszarze Unii. 

Zakresem tym mogą być objęte projekty, 

które nadają się do całkowitego 

finansowania przez sektor prywatny lub z 

pomocą innych instrumentów dostępnych 

na poziomie europejskim lub krajowym. 

EFIS powinien wspierać finansowanie i 

inwestowanie w projekty figurujące w 

katalogu projektów, ale nie powinno być 

automatycznej zależności między 

włączeniem do wykazu a dostępem do 

środków z EFIS, zaś EFIS powinien 

dysponować możliwością wyboru i 

wspierania projektów, które nie figurują w 

wykazie. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli europejskich, EBI 

powinien składać regularne sprawozdania 

do Parlamentu Europejskiego i Rady na 

temat postępów i wpływu EFIS. 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli Unii, EBI, 

przewodniczący rady kierowniczej i 

dyrektor zarządzający komitetu 

inwestycyjnego EFIS powinni składać 

regularne sprawozdania do Parlamentu 
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Europejskiego i Rady na temat postępów i 

wpływu EFIS, w szczególności w 

odniesieniu do uzupełniającego 

charakteru działań realizowanych w 

ramach EFIS w porównaniu ze 

standardowymi działaniami EBI. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (35a) Ponieważ fundusz gwarancyjny 

będzie składać się ze znaczących relokacji 

środków z budżetu Unii, Parlament 

Europejski w dalszym ciągu ma prawo do 

wezwania komisarza ds. budżetu Unii do 

stawienia się przed Parlamentem w celu 

skontrolowania wykorzystania budżetu 

Unii, w szczególności w odniesieniu do 

wyników operacyjnych i wydatków. 

Uzasadnienie 

Komisarz ds. budżetu i Trybunał Obrachunkowy zaapelowali o zmianę kulturową w zakresie 

metod stosowanych przez instytucje unijne w zarządzaniu unijnym budżetem – w 

szczególności podkreślili konieczność położenia większego nacisku na rozliczalność i 

skupienia się na wynikach operacyjnych i wydatkach. Ważne jest zatem, aby Parlament 

kontrolował te elementy i wzywał komisarza do rozliczenia. Prawo do kontroli powinno 

dotyczyć wyłącznie komisarza, aby zabezpieczyć niezależność zarządzania EFIS. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 

Unii oraz zapewnienie zwiększonego 

dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 

Unii, co obejmuje też projekty prowadzone 

między państwami członkowskimi a 

krajami trzecimi, oraz zapewnienie 
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000 pracowników, w tym zwłaszcza 

małym i średnim przedsiębiorstwom, 

poprzez zwiększenie zdolności EBI do 

ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 

EFIS”). 

zwiększonego dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniających do 

3000 pracowników, w tym zwłaszcza 

małym i średnim przedsiębiorstwom, 

poprzez zwiększenie zdolności EBI do 

ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 

EFIS”), zgodnie z zasadami racjonalnego 

zarządzania finansowego, przejrzystości, 

proporcjonalności, braku dyskryminacji, 

równego traktowania i pomocniczości. 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Definicje 

 Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje: 

 a) „umowa w sprawie EFIS” oznacza 

instrument prawny, za pomocą którego 

Komisja i EBI precyzują warunki 

określone w niniejszym rozporządzeniu na 

potrzeby zarządzania EFIS; 

 b) (b) „krajowe banki lub instytucje 

prorozwojowe” oznaczają podmioty 

prawne, które prowadzą działalność 

finansową na zasadzie profesjonalnej i 

którym państwo członkowskie powierza – 

na szczeblu centralnym, regionalnym lub 

lokalnym – publiczny mandat do 

prowadzenia działalności rozwojowej lub 

promocyjnej na zasadzie niekomercyjnej; 

 c) „platformy inwestycyjne” oznaczają 

spółki celowe, rachunki zarządzane, 

umowne uzgodnienia dotyczące 

współfinansowania lub podziału ryzyka 

bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny 

inny sposób, za pomocą których 

inwestorzy kierują wkład finansowy w 

celu sfinansowania pewnej liczby 
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projektów inwestycyjnych i do których 

mogą należeć platformy krajowe 

obejmujące kilka projektów 

inwestycyjnych na terytorium danego 

państwa członkowskiego, platformy 

wielokrajowe lub regionalne obejmujące 

kilka państw członkowskich 

zainteresowanych dużymi projektami na 

danym obszarze geograficznym lub 

platformy tematyczne, które mogą 

obejmować projekty inwestycyjne w 

danym sektorze; 

 d) „małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MŚP)” oznaczają mikro-, małe i średnie 

przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 

zawartą w zaleceniu Komisji 

2003/361/WE1a; 

 e) „spółki o średniej kapitalizacji” 

oznaczają podmioty prawne zatrudniające 

nie więcej niż 3000 pracowników i 

niebędące MŚP; 

 f) „beneficjenci EFIS” oznaczają 

wszystkich pożyczkobiorców 

korzystających z instrumentów 

finansowych gwarantowanych przez UE, 

a wdrażanych przez EBI na mocy umowy 

w sprawie EFIS; 

 g) „zdolność do ponoszenia ryzyka” 

oznacza, że EFIS przejmuje z góry 

ograniczoną część możliwego ryzyka 

kredytowego związanego z finansowaniem 

konkretnego projektu inwestycyjnego w 

ramach instrumentu finansowego 

zarządzanego przez EBI w takim stopniu, 

że łączne ryzyko kredytowe w portfelu 

równe jest maksymalnie części portfela 

zabezpieczonej gwarancją UE; 

 ______________ 

 1a Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 

6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) postanowienia dotyczące utworzenia 

EFIS jako osobnego, jednoznacznie 

identyfikowalnego i przejrzystego 

instrumentu gwarancyjnego oraz 

odrębnego rachunku zarządzanego przez 

EBI; 

a) postanowienia dotyczące utworzenia 

EFIS jako osobnego, jednoznacznie 

identyfikowalnego i przejrzystego 

instrumentu gwarancyjnego oraz 

odrębnego rachunku zarządzanego przez 

EBI, w odniesieniu do którego EBI i 

Komisja muszą co roku uzyskać od 

Parlamentu i Rady absolutorium zgodnie 

z art. 319 TFUE i art. 164, 165 i 166 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

996/2012; 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) postanowienia dotyczące sposobu, w 

jaki Komisja przejmie pełną 

odpowiedzialność za faktyczne 

wykorzystanie funduszy Unii 

zarządzanych przez EFIS, zgodnie z art. 

17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 

(TUE )i art. 317 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), oraz zapobiegnie rozproszeniu 

odpowiedzialności; 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) postanowienia dotyczące zarządzania 

EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 

Statutu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego; 

d) postanowienia dotyczące zarządzania 

EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 

Statutu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, w tym pułap kosztów 

zarządzania EBI, oraz z poszanowaniem 

obowiązków Komisji Europejskiej 

przewidzianych w art. 17 ust. 1 TUE, art. 

317 TFUE oraz rozporządzeniu (UE, 

Euratom) nr 966/2012; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wymogi dotyczące wykorzystania 

gwarancji UE, w tym określone ramy 

czasowe i kluczowe wskaźniki 

skuteczności działania; 

g) wymogi dotyczące wykorzystania 

gwarancji UE, w tym określone ramy 

czasowe i kluczowe wskaźniki 

skuteczności działania umożliwiające 

mierzenie realizacji celów EFIS 

określonych w niniejszym rozporządzeniu 

pod względem wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia, wpływu na rynek 

wewnętrzny i wspierania MŚP; wymogi te 

dostosowuje w razie potrzeby rada 

kierownicza; 

Uzasadnienie 

Ocena skuteczności działania powinna być powiązana z osiąganiem celów politycznych EFIS 

określonych zwłaszcza w motywach 9–14. 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) przepisy zapewniające priorytetowy 

dostęp do wsparcia z EFIS dla MŚP i 
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mikroprzedsiębiorstw; 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) postanowienia dotyczące środków 

niezbędnych ECDI zgodnie z ust. 2 akapit 

trzeci; 

h) postanowienia dotyczące formy 

prawnej, struktury operacyjnej i 

finansowania ECDI zgodnie z ust. 2 akapit 

trzeci; 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) postanowienia dotyczące 

bezwzględnego pułapu wydatków 

ponoszonych przez EBI w związku z 

działalnością EFIS; 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ja) przepisy zapewniające przeprowadzaną 

przez Trybunał Obrachunkowy 

zewnętrzną kontrolę wszystkich projektów 

finansowanych w ramach EFIS. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit czwarty 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

wynagrodzenie należne Unii z tytułu 

działań wspieranych przez EFIS jest 

przekazywane po odliczeniu płatności 

związanych z uruchomieniem gwarancji 

UE, a następnie kosztów, o których mowa 

w ust. 2 akapit trzeci oraz w art. 5 ust. 3. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

wynagrodzenie należne Unii z tytułu 

działań wspieranych przez EFIS jest 

przekazywane w wysokości 

nieprzekraczającej bezwzględnego pułapu 
po odliczeniu płatności związanych z 

uruchomieniem gwarancji UE, a następnie 

kosztów, o których mowa ust. 2 akapit 

trzeci niniejszego artykułu oraz w art. 5 

ust. 3. 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ECDI jest częściowo finansowane przez 

Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 

EUR rocznie, przez okres do dnia 31 

grudnia 2020 r., w zakresie dodatkowych 

usług świadczonych przez ECDI ponad 

obecną pomoc techniczną EBI. Po roku 

2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał 

bezpośrednio z przepisów przyszłych 

wieloletnich ram finansowych. 

ECDI jest częściowo finansowane przez 

Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 

EUR rocznie, przez okres do dnia 31 

grudnia 2018 r., w zakresie dodatkowych 

usług świadczonych przez ECDI ponad 

obecną pomoc techniczną EBI. Zanim 

zainicjowany zostanie drugi okres 

finansowania od dnia 1 stycznia 2019 r. 

do dnia 31 grudnia 2020 r., przed końcem 

2018 r. przeprowadzony zostanie przegląd 

w celu dokonania oceny powodzenia 

ECDI i uzyskanej przez nie wartości 

dodanej. Po roku 2020 wkład finansowy 

Unii będzie wynikał bezpośrednio z 

przepisów przyszłych wieloletnich ram 

finansowych. 

 

 



 

AD\1057503PL.doc 19/55 PE551.899v02-00 

 PL 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 

która określa jego kierunki działania, 

strategiczny podział zasobów oraz 

ustanawia procedury i postępowanie, w 

tym postępowanie dotyczące inwestycji w 

projekty, które EFIS może wspierać, oraz 

profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 

kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego. 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

Komisja oraz EBI ponoszą bezpośrednią 

odpowiedzialność i rozliczają się przed 

Parlamentem i Radą z zarządzania 

wszystkimi funduszami i gwarancjami, 

którymi obraca EFIS. W tym celu EFIS 

ma być zarządzany przez radę 

kierowniczą, która – do celów 

wykorzystywania gwarancji UE – ma 

określić jego kierunki działania i 

strategiczny podział zasobów oraz 

ustanowić procedury i postępowanie, w 

tym postępowanie dotyczące inwestycji w 

projekty, które EFIS może wspierać, oraz 

profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 5 ust. 2. 

Rada kierownicza EFIS wybiera spośród 

swoich członków swojego 

przewodniczącego. 

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Przewodniczący wraz z dyrektorem 

zarządzającym komitetu inwestycyjnego, o 

którym mowa w ust. 4, co najmniej raz w 

roku są obecni na wspólnym wysłuchaniu 

przed właściwymi komisjami Parlamentu 

Europejskiego, w celu zdania 

sprawozdania z postępów dotyczących 

realizacji działań przez EFIS. 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje 

w drodze konsensusu. 

Rada kierownicza EFIS podejmuje swoje 

decyzje w drodze konsensusu. Decyzje te 

są publicznie dostępne. 

 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Umowa w sprawie EFIS będzie 

przewidywać ustanowienie grupy 

doradczej. Grupa doradcza EFIS składa 

się z przedstawicieli wszystkich banków, w 

tym krajowych banków prorozwojowych, 

uczestniczących w projektach na szczeblu 

krajowym i lokalnym, objętych gwarancją 

UE zgodnie z art. 4. 

 Grupa doradcza spotyka się raz do roku w 

Luksemburgu w siedzibie EBI. Jej 

spotkania organizuje EBI. Wszelka inna 

komunikacja i wymiana opinii między 

członkami grupy doradczej odbywa się na 

piśmie i jest publikowana po upływie 

roku. Grupa doradcza może udostępniać 

radzie kierowniczej EFIS, komitetowi 

inwestycyjnemu i dyrektorowi 

zarządzającemu wyniki badań służące 

stałemu ulepszaniu działań EFIS. 

Wszelkie koszty i wydatki grupy doradczej 

związane z podróżami są ponoszone przez 

podmioty chcące mieć swoich 

przedstawicieli w tej grupie. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 

zarządzającego są powoływani przez radę 

kierowniczą EFIS na wspólny wniosek 

Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią 

kadencję. 

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 

zarządzającego są powoływani przez radę 

kierowniczą EFIS na wspólny wniosek 

Komisji i EBI oraz po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Parlament Europejski 
na jednokrotnie odnawialną trzyletnią 

kadencję. 

 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Po wysłuchaniu rady kierowniczej 

Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

krótką listę kandydatów na stanowiska 

dyrektora zarządzającego i zastępcy 

dyrektora zarządzającego. 

 Po uzyskaniu zgody EBI Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

do zatwierdzenia propozycję osób do 

mianowania na stanowisko dyrektora 

zarządzającego i zastępcy dyrektora 

zarządzającego. Po zatwierdzeniu tej 

propozycji rada kierownicza mianuje 

dyrektora zarządzającego i zastępcę 

dyrektora zarządzającego na trzyletnią, 

jednorazowo odnawialną kadencję. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

powołanie w EFIS komitetu 

inwestycyjnego, którego zadaniem jest 

ocena zgodności potencjalnych działań z 

polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 

wsparcia działań przy pomocy gwarancji 

UE zgodnie z art. 5, niezależnie od 

lokalizacji geograficznej tych działań. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

powołanie w EFIS komitetu 

inwestycyjnego. Zadaniem komitetu 

inwestycyjnego jest ocena zgodności 

potencjalnych działań z polityką 

inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 

wsparcia działań przy pomocy gwarancji 

UE: 

 a) zgodnych z art. 5; 

 b) zgodnych z ogólnymi celami 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, a 

także rocznych programów prac w 

zakresie TEN-T; 

 c) posiadających udowodnioną 

gospodarczą, społeczną i trwałą wartość 

dodaną w zakresie promowania miejsc 

pracy, umiejętności, innowacji i 

konkurencyjności w Unii, i które nie 

mogłyby zostać przeprowadzone z 

wykorzystaniem istniejących funduszy i 

instrumentów unijnych; 

 d) niezależnie od lokalizacji geograficznej 

tych działań w Unii. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci powinni 

posiadać duże doświadczenie rynkowe w 

dziedzinie finansowania projektów i są 

powoływani przez radę kierowniczą EFIS 

na trzyletnią, odnawialną kadencję. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Eksperci ci powinni posiadać 

duże doświadczenie rynkowe w dziedzinie 

konstruowania i finansowania projektów 

oraz zaawansowaną wiedzę w zakresie 

makroekonomii. Członkowie komitetu 

inwestycyjnego są powoływani przez radę 

kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
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odnawialną kadencję w ramach otwartej i 

przejrzystej procedury selekcji.  

 W tym celu rada kierownicza sporządza 

listę co najmniej 16 ekspertów (ośmiu 

mężczyzn i ośmiu kobiet) i przedkłada ją 

Parlamentowi Europejskiemu. Po 

wysłuchaniu ekspertów z tej listy 

Parlament Europejski podejmuje decyzję, 

proponując ośmiu z nich do powołania 

przez radę kierowniczą. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Publikuje się życiorysy i oświadczenia 

w zakresie prowadzonej działalności 

wszystkich członków komitetu 

inwestycyjnego, są one często 

aktualizowane, a Komisja i EBI mogą 

przeprowadzać dogłębne kontrole ich 

wiarygodności. 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Decyzje komitetu inwestycyjnego 

podejmowane są zwykłą większością 

głosów. 

Decyzje komitetu inwestycyjnego 

podejmowane są zwykłą większością 

głosów. Są one niezależne, niezawisłe i 

publicznie dostępne. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Przepisy finansowe EFIS i ECDI 

 Przepisy finansowe mające zastosowanie 

do EFIS i ECDI przyjmuje rada 

kierownicza. Nie mogą one odbiegać od 

przepisów rozporządzenia (UE, Euratom) 

nr 966/2012. 

 W ramach negocjacji dotyczących umowy 

w sprawie EFIS przed ustanowieniem 

EFIS lub w odpowiedzi na oficjalny 

wniosek złożony przez radę kierowniczą 

Komisja może być uprawniona do 

zezwolenia w należycie uzasadnionych 

przypadkach na odstępstwo od formy 

przejściowych przepisów finansowych w 

drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 

290 TFUE i art. 17 niniejszego 

rozporządzenia. Tego typu przepisy 

przejściowe obowiązują przez okres nie 

dłuższy niż trzy lata lub dopóki Parlament 

i Rada nie zmienią rozporządzenia (UE, 

Euratom) nr 966/2012 tak, by uwzględnić 

w nim specjalne wymogi dotyczące EFIS. 

 

 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu 

do działań w zakresie finansowania i 

inwestycji prowadzonych na terytorium 

Unii i objętych niniejszym 

rozporządzeniem („gwarancja UE”). 

Gwarancja UE udzielana jest jako 

gwarancja na żądanie w odniesieniu do 

instrumentów, o których mowa w art. 6. 

1. Unia udziela EBI gwarancji w 

odniesieniu do działań w zakresie 

finansowania i inwestycji prowadzonych 

na terytorium Unii i objętych niniejszym 

rozporządzeniem („gwarancja UE”). 

Gwarancja UE udzielana jest również 

krajowym bankom lub instytucjom 

prorozwojowym, zgodnie z art. 58 lit. c) 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 



 

AD\1057503PL.doc 25/55 PE551.899v02-00 

 PL 

966/2012, a także platformom 

inwestycyjnym. Gwarancja UE udzielana 

jest jako gwarancja na żądanie w 

odniesieniu do kwalifikowalnych 

instrumentów, o których mowa w art. 6 

niniejszego rozporządzenia. 

 2. Prawne roszczenia warunkowe 

beneficjentów EFIS przeciwko Komisji 

ograniczone są do gwarancji UE. 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 

odniesieniu do działań w zakresie 

finansowania i inwestycji zatwierdzonych 

przez komitet inwestycyjny, o którym 

mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 

na potrzeby prowadzania przez EBI 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania 

te muszą być zgodne z polityką Unii i 

wspierać następujące cele: 

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI 

wyłącznie w odniesieniu do działań w 

zakresie finansowania i inwestycji 

zatwierdzonych przez komitet 

inwestycyjny lub finansowania EFI na 

potrzeby prowadzenia przez EBI działań w 

zakresie finansowania i inwestycji zgodnie 

z art. 7 ust. 2 i zatwierdzonych przez 

komitet inwestycyjny. 

 Działania, o których mowa w pierwszym 

akapicie, muszą być zgodne z polityką 

Unii, opłacalne i technicznie wykonalne, 

zapewniać dodatkowość, w miarę 

możliwości maksymalizować 

uruchomienie kapitału sektora 

prywatnego, uzupełniać istniejące unijne 

fundusze lub programy pomocy, 

zapewniać europejską wartość dodaną, 

przyczyniać się do osiągnięcia celów 

„Europy 2020” i wspierać następujące 

cele:  

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) rozwój infrastruktury, w tym w 

dziedzinie transportu, w szczególności w 

ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 

energii, w szczególności połączenia 

międzysieciowe, oraz w dziedzinie 

infrastruktury cyfrowej; 

a) rozwój infrastruktury, w tym w 

dziedzinie transportu, w szczególności na 

potrzeby czystego transportu miejskiego 

oraz projektów zgodnych z 

transeuropejską siecią transportową 

zdefiniowaną w rozporządzeniu (UE) nr 

1315/2013; w dziedzinie energii, w 

szczególności połączeń międzysieciowych; 

oraz w dziedzinie infrastruktury cyfrowej; 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od 

beneficjentów działań w zakresie 

finansowania opłaty na pokrycie wydatków 

związanych z EFIS. Nie naruszając 

przepisów akapitu 2 i 3, wydatki 

administracyjne ani inne kwoty pobierane 

przez EBI w związku z działaniami w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonymi przez EBI na mocy 

niniejszego rozporządzenia nie są 

pokrywane z budżetu Unii. 

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od 

beneficjentów działań w zakresie 

finansowania opłaty na pokrycie wydatków 

związanych z EFIS, których wysokość nie 

przekracza bezwarunkowego pułapu 

przewidzianego w umowie w sprawie 

EFIS. Ryzyko powstania 

niepodlegających zwrotowi wydatków po 

stronie EBI w całości ponosi EBI. Nie 

naruszając przepisów akapitów 2 i 3 

niniejszego ustępu, wydatki 

administracyjne ani inne kwoty pobierane 

przez EBI w związku z działaniami w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonymi przez EBI na mocy 

niniejszego rozporządzenia nie są 

pokrywane z budżetu Unii. 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może 

uruchomić gwarancję UE, w ramach 

łącznego limitu odpowiadającego 1 % 

łącznej kwoty obowiązujących, ale jeszcze 

niewykonanych zobowiązań 

gwarancyjnych UE, na pokrycie 

wydatków, którymi zostali obciążeni 

beneficjenci działań w zakresie 

finansowania, ale które nie zostały 

odzyskane. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może 

uruchomić gwarancję UE, której wysokość 

nie przekracza bezwarunkowego pułapu 

przewidzianego w umowie w sprawie 

EFIS, na pokrycie wydatków, którymi 

zostali obciążeni beneficjenci działań w 

zakresie finansowania, ale które nie zostały 

odzyskane. 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, 

gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS 

finansowania na rzecz EFI, które jest 

zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 

7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu 

Unii. 

Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, 

gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS 

finansowania na rzecz EFI, które jest 

zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 

7 ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu 

Unii. Opłaty takie podlegają 

bezwarunkowym pułapom przewidzianym 

w umowie w sprawie EFIS. 

 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów, 

w które inwestuje EBI ze wsparciem w 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów, 

w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
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postaci gwarancji UE. postaci gwarancji UE. Jeżeli w takich 

przypadkach do zarządzania takimi 

kwalifikowalnymi projektami i ich 

kontroli zastosowanie ma wiele ram 

prawnych Unii, pierwszeństwo mają 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 

966/2012 i właściwe przepisy dotyczące 

finansowania sektora. 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z 

gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka 

związanego z instrumentami co do zasady 

na poziomie portfela. 

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z 

gwarancji UE tylko w celu pokrycia ryzyka 

kredytowego związanego z instrumentami 

kwalifikowalnymi. Co do zasady 

gwarancję UE stosuje się wyłącznie na 

poziomie portfela instrumentów 

kwalifikowalnych wykorzystywanych do 

finansowania projektów przez komitet 

inwestycyjny. 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 

000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 

2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może 

zostać przydzielone na finansowanie EFI 

przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, 

łączne płatności unijne dokonane w ramach 

gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć 

kwoty gwarancji. 

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 

000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 

2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może 

zostać przydzielone na finansowanie EFI 

przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9 

łączne płatności unijne dokonane w ramach 

gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć 

kwoty gwarancji, tym samym wykluczając 

powstanie zobowiązań warunkowych w 

budżecie Unii. Roszczenia prawne 

beneficjentów końcowych wobec Unii 
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wykraczające poza kwotę tej gwarancji 

zostają wyłączone. 

 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Dyrektor zarządzający dopilnowuje, 

aby miary ryzyka portfeli objętych 

gwarancją UE były łatwo dostępne 

publicznie, tak jak i metoda oraz dane 

służące do określenia ryzyka danego 

portfela instrumentów, a także regularnie 

aktualizuje te informacje. 

 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia 

gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie 

EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie 

zgodnie z warunkami tej umowy. 

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia 

gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie 

EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie 

zgodnie z warunkami tej umowy. Taka 

wypłata jest ograniczona do kwoty 

nieuruchomionych jeszcze przez EBI 

środków pochodzących z gwarancji UE. 

Wszystkie dalsze straty i ryzyko ponoszą 

pozostałe podmioty uczestniczące w 

portfelu i zainteresowane strony 

zaangażowane w projekt. UE nie 

przyjmuje żadnych zobowiązań 

warunkowych, których kwota przekracza 

kwotę gwarancji UE. 
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Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. W umowie w sprawie EFIS 

wprowadza się ogólny immunitet Unii i 

zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu 

wszelkich roszczeń prawnych ze strony 

beneficjentów EFIS wobec Komisji, jakie 

wykraczają poza kwotę gwarancji UE. 

 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wpłat z budżetu ogólnego Unii, a) wkładów z budżetu ogólnego Unii, 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwota docelowa jest początkowo 

gromadzona w drodze stopniowych wpłat 

środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). 

Jeśli gwarancja była uruchamiana w 

okresie początkowego tworzenia się 

funduszu gwarancyjnego, do 

zgromadzenia kwoty docelowej 

wykorzystywane są także wpłaty do 

funduszu gwarancyjnego przewidziane w 

ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej 

wysokości równej wartości uruchomionej 

gwarancji. 

Kwota docelowa jest początkowo 

gromadzona w drodze stopniowych wpłat 

środków, o których mowa w ust. 2 lit. a), 

oraz muszą towarzyszyć jej wpłaty do 

funduszu gwarancyjnego przewidziane w 

ust. 2 lit. b), c) i d). 

 

 



 

AD\1057503PL.doc 31/55 PE551.899v02-00 

 PL 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dostosowujących 

kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 

maksymalnie o 10 %, tak by lepiej 

odzwierciedlić ewentualne ryzyko 

związane z uruchomieniem gwarancji UE, 

zgodnie z art. 17. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dostosowujących 

poziom docelowy przewidziany w ust. 5 

niniejszego artykułu maksymalnie o 10%, 

tak by lepiej odzwierciedlić ewentualne 

ryzyko związane z uruchomieniem 

gwarancji UE, zgodnie z art. 17. W 

przypadku zaistnienia sytuacji, w której 

płatności w wysokości 50% zobowiązań 

gwarancyjnych okażą się 

niewystarczające, Komisja proponuje 

zwiększenie bufora płynnościowego, 

wskazując źródło dodatkowych środków 

na płatności, jednak pozostawiając 

odnośną decyzję Parlamentowi i Radzie. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37. 

 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 –  ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., 

jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 

wysokość funduszu gwarancyjnego spadła 

poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja 

przedkłada sprawozdanie w sprawie 

wyjątkowych środków, które mogą być 

niezbędne w celu jego uzupełnienia. 

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., 

jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 

środki funduszu gwarancyjnego spadły 

poniżej 50% kwoty docelowej, Komisja 

przedkłada sprawozdanie w sprawie 

wyjątkowych środków, które mogą być 

niezbędne w celu jego uzupełnienia. Jeżeli 

Komisja uzna to za konieczne, 

przedstawia zalecenia w sprawie 

dostosowania wysokości gwarancji. 
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Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37. 

 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Wydatki budżetowe powiązane z EFIS 

oraz zobowiązaniami finansowymi Unii w 

żadnym wypadku nie przekraczają kwoty 

danego zobowiązania budżetowego 

zaciągniętego na ten cel, czyli nie 

obejmują zobowiązań warunkowych dla 

budżetu unijnego. 

Uzasadnienie 

Należy wyjaśnić w tekście EFIS, że budżet Unii w żadnym wypadku nie pokryje wyższej kwoty 

niż kwota wkładu budżetowego do gwarancji określonego w samym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, wspierają utworzenie 

przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 

uszczerbku dla projektów ostatecznie 

wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 

ust. 5. 

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, wspierają utworzenie 

przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów inwestycyjnych w Unii. Wykaz 

służy wyłącznie do celów wyeksponowania 

inwestorom i do celów informacyjnych i 
pozostaje bez uszczerbku dla projektów 

ostatecznie wybranych do wsparcia 

zgodnie z art. 3 ust. 5. 
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Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany sposób, informacje 

dotyczące bieżących i przyszłych 

inwestycji, które znacząco przyczyniają się 

do osiągnięcia celów polityki UE. 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany sposób, informacje 

dotyczące wszystkich bieżących i 

przyszłych inwestycji, w publicznie 

dostępnej bazie projektów. 

 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie opracowują, 

aktualizują i rozpowszechniają, w 

regularny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

3. Państwa członkowskie opracowują, 

aktualizują i rozpowszechniają, wraz z 

EBI, w regularny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące wszystkich bieżących 

i przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Komisji sprawozdanie z działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 

ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

1. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji sprawozdanie z działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Jedno z dwóch 

sprawozdań finalizowane jest w 

odpowiednim czasie, tak aby Komisja 
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działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. 

mogła zawrzeć istotne informacje w 

rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz 
zawiera ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 40. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, 

podawane do wiadomości publicznej, 

zawiera: 

2. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Trybunałowi Obrachunkowemu 
sprawozdanie z działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na mocy 

niniejszego rozporządzenia. Roczne 

sprawozdanie, podawane do wiadomości 

publicznej, zawiera: 

 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ocenę działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektora, państwa i 

regionu oraz ocenę zgodności tych działań 

a) ocenę działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektora, państwa i 

regionu oraz ocenę zgodności tych działań 
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z niniejszym rozporządzeniem, wraz z 

oceną podziału działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji według celów 

określonych w art. 5 ust. 2; 

z niniejszym rozporządzeniem i 

rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 

966/2012, wraz z oceną podziału działań 

EBI w zakresie finansowania i inwestycji 

według celów; 

 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ocenę wartości dodanej, skali 

zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

b) ocenę wartości dodanej i wykonania 

projektów pod względem szacowanego i 

zrealizowanego zwrotu z inwestycji w 

terminie realizacji projektu, dodatkowości 

działań prowadzonych w ramach EFIS w 

porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI, 
skali zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zamierzony i uzyskany efekt 

mnożnikowy działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji; 

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) ocenę wkładu w cele rozporządzenia 

(UE) nr 1315/2013 w odniesieniu do 

transportu, rozporządzenia (UE) nr 

347/2013 w odniesieniu do sieci 

energetycznych oraz rozporządzenia (UE) 

nr 283/2014 w odniesieniu do 

infrastruktury telekomunikacyjnej; 

 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ocenę korzyści finansowych 

przekazanych beneficjentom działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji w 

ujęciu zbiorczym; 

c) oszacowanie kwoty finansowej 

przekazanej beneficjentom i ocenę działań 

EBI w zakresie finansowania i inwestycji 

w ujęciu zbiorczym; 

 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ocenę jakości działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji; 

d) ocenę wartości dodanej działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji oraz 

ryzyka związanego z tymi działaniami; 

 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) wykaz pośredników finansowych 

zajmujących się realizacją działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji, 

zawierający wszelkie kwestie związane ze 

stosowaniem art. 14 i 15; 

 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 db) listę beneficjentów EFIS, w tym 

pożyczkobiorców korzystających z 

instrumentów finansowych 

gwarantowanych przez Unię, a 

wdrażanych przez EBI na mocy umowy w 

sprawie EFIS; 

 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE; 

e) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE, 

strat, zwrotu z inwestycji, kwot 

odzyskanych i jakichkolwiek innych 

otrzymanych płatności; 

 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 



 

PE551.899v02-00 38/55 AD\1057503PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wartość inwestycji kapitałowych w 

odniesieniu do lat poprzednich oraz 

skumulowane dane dotyczące utraty 

wartości aktywów kapitału własnego; 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) sprawozdania finansowe EFIS. f) sprawozdania finansowe EFIS wraz z 

opinią niezależnego audytora 

zewnętrznego. 

Uzasadnienie 

Nie wymaga uzasadnienia. 

 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) szczegółowe informacje na temat 

projektów, na które otrzymano środki z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych przeznaczone na 

finansowanie kwalifikujących się 

projektów stanowiących inwestycje EBI, 

objętych gwarancją UE, jak przewidziano 

w art. 5 ust. 4; 

 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera f b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fb) dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w 

ujęciu zbiorczym. 

 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów rachunkowości i 

sprawozdawczości Komisji w zakresie 

ryzyk objętych gwarancją UE oraz 

zarządzania funduszem gwarancyjnym, 

EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, przekazuje Komisji co 

roku: 

3. Do celów rachunkowości i 

sprawozdawczości Komisji w zakresie 

ryzyk objętych gwarancją UE oraz 

zarządzania funduszem gwarancyjnym, 

EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, przekazuje Komisji i 

Trybunałowi Obrachunkowemu co roku: 

 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) informacje na temat dokonanej przez 

EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka 

związanego z działaniami EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji; 

a) informacje na temat dokonanej przez 

EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka 

związanego z działaniami EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji prowadzonymi 

na mocy niniejszego rozporządzenia; 

 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) informacje na temat obowiązujących, 

ale jeszcze niewykonanych zobowiązań 

finansowych UE dotyczących gwarancji 

udzielonych w odniesieniu do działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji w 

podziale na poszczególne działania; 

b) informacje na temat obowiązujących, 

ale jeszcze niewykonanych zobowiązań 

finansowych Unii dotyczących gwarancji 

udzielonych w odniesieniu do działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji na 

podstawie niniejszego rozporządzenia w 

podziale na poszczególne działania; 

 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zmiany wartości zagrożonej i innych 

miar ryzyka dla wszystkich posiadanych 

portfeli projektów i dla portfeli każdego 

rodzaju kwalifikowalnych instrumentów. 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Article 10 – paragraph 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku 

Komisja przesyła Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 

Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w 

sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego 

oraz jego zarządzania w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

6. Do dnia 31 marca każdego roku 

Komisja przesyła Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 

Obrachunkowemu roczne rachunki, 

sprawozdanie finansowe i roczne 

sprawozdanie, zgodnie z rozporządzeniem 

(UE, Euratom) nr 996/2012, w sprawie 

sytuacji EFIS oraz zarządzania nim w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

Niniejsze sprawozdanie powinno również 

zawierać informacje na temat 

adekwatności poziomu gwarancji UE 

oraz, o ile jest to konieczne, zalecenia 
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dotyczące regulacji jej poziomu. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 37 i 

41. 

 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

dyrektor zarządzający uczestniczy w 

przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim 

dotyczącym wyników działalności EFIS. 

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego i 

przynajmniej dwa razy w ciągu roku 
dyrektor zarządzający, przewodniczący 

rady kierowniczej, właściwy komisarz ds. 

budżetu Unii i przewodniczący Rady 

Dyrektorów EBI uczestniczą w 

przesłuchaniach w Parlamencie 

Europejskim dotyczących rocznego 

absolutorium i wyników działalności i 

zarządzania finansami w EFIS. 

 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego komisarz odpowiedzialny 

za budżet Unii uczestniczy w 

przesłuchaniu w Parlamencie 

Europejskim w sprawie wykorzystania 

funduszy Unii w ramach funduszu 

gwarancyjnego. 

Uzasadnienie 

Ponieważ fundusz gwarancyjny będzie składać się ze znaczących przesunięć środków z 

budżetu UE, Parlament powinien mieć prawo wezwać komisarza do spraw budżetu UE w celu 
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sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków z budżetu UE, zwłaszcza w odniesieniu 

do wyników i wydatków. 

 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie 

lub pisemnie na zapytania skierowane do 

EFIS przez Parlament Europejski, w 

terminie pięciu tygodni od otrzymania 

zapytania. 

2. Dyrektor zarządzający, przewodniczący 

rady kierowniczej, komisarz 

odpowiedzialny za budżet Unii oraz 

przewodniczący Rady Dyrektorów EBI 

odpowiadają ustnie lub pisemnie na 

zapytania skierowane do EFIS przez 

Parlament Europejski, w terminie czterech 

tygodni od otrzymania zapytania. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. We współpracy z EBI i w stosownych 

przypadkach z EFI Komisja przedstawia 

informacje na temat wyników 

finansowych EFIS w sprawozdaniu 

oceniającym, o którym mowa w art. 318 

TFUE. 

Uzasadnienie 

W swoich ostatnich rezolucjach w sprawie absolutorium dla Komisji Parlament Europejski 

wnioskował, by sprawozdanie oceniające przygotowywane przez Komisję zgodnie z art. 318 

TFUE skupiało się zwłaszcza na strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 

Wniosek ten został potwierdzony w sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie oceny 

finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach: nowe narzędzie Komisji Europejskiej mające 

na celu usprawnienie procedury udzielania absolutorium, zob. ust. 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b. Na wniosek Parlamentu 

Europejskiego EBI przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu wszelkie 

informacje w trakcie procedury udzielania 

absolutorium. 

 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] EBI przeprowadza ocenę 

działania EFIS. EBI przekazuje swoją 

ocenę Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. EBI przekazuje swoją 

ocenę Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] EBI przeprowadza ocenę 

działania EFIS, w tym również w 

odniesieniu do projektów EFIS na 

podstawie podprogramów, i ocenę cyklu 

eksploatacji ukierunkowanych inwestycji. 

EBI przekazuje swoją ocenę Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji. Do 

oceny tej zostanie załączona opinia 

Trybunału Obrachunkowego. 

 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 

wykorzystania gwarancji UE i działania 

funduszu gwarancyjnego, w tym 

wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 

9.. Komisja przedkłada swoją ocenę 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 

stosowania gwarancji UE i działania 

funduszu gwarancyjnego, również w 

odniesieniu do projektów korzystających z 

gwarancji na podstawie podprogramów i 

ocenę cyklu eksploatacji inwestycji 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. celowych, w tym wykorzystania dotacji 

zgodnie z art. 8 ust. 9. Komisja przedkłada 

swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. Do oceny tej zostanie załączona 

opinia Trybunału Obrachunkowego. 

 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

lub Rady z niezależne osoby trzecie 

przeprowadzają ocenę działania EFIS, 

stosowania gwarancji UE i działania 

funduszu gwarancyjnego, w tym 

wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 

9. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 42. 

 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS; 

a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS i 

projektów EFIS na podstawie 

podprogramów, w celu dopasowania cyklu 

planowanych inwestycji; 

 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Komisja publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z wykorzystania gwarancji 

UE i działania funduszu gwarancyjnego. 

b) Komisja publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z wykorzystania gwarancji 

UE i działania funduszu gwarancyjnego i 

projektów korzystających z gwarancji na 

podstawie podprogramów, w celu 

dopasowania cyklu eksploatacji 

planowanych inwestycji. 

 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. EBI i EFI regularnie przekazują 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji wszystkie swoje niezależne 

sprawozdania z oceny, zawierające ocenę 

praktycznych rezultatów uzyskanych w 

ramach konkretnych działań EBI i EFI 

realizowanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

4. EBI i EFI regularnie przekazują 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji wszystkie swoje niezależne 

sprawozdania z oceny, zawierające ocenę 

praktycznych rezultatów uzyskanych w 

ramach konkretnych działań EBI i EFI 

realizowanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia, skoncentrowane na 

skutkach i rezultatach. 

 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia wraz z 

ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia, w tym ocenę 

wartości dodanej EFIS oraz jej 

dodatkowości w stosunku do istniejących 

instrumentów finansowych Unii, wraz z 
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ewentualnymi odpowiednimi wnioskami 

dotyczącymi ulepszeń. 

 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z własnymi zasadami 

dotyczącymi przejrzystości w zakresie 

dostępu do dokumentów i informacji, EBI 

udostępnia na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące wszystkich działań 

EBI w zakresie finansowania i inwestycji 

oraz ich wpływu na cele ogólne, o których 

mowa w art. 5 ust. 2. 

1. Zgodnie z własnymi zasadami 

dotyczącymi przejrzystości w zakresie 

dostępu do dokumentów i informacji, EBI 

udostępnia na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące wszystkich działań 

EBI w zakresie finansowania i inwestycji 

oraz ich wpływu na cele ogólne i działania 

specjalne, o których mowa w art. 5 ust. 2. 

 2. EBI gwarantuje, że każdy obywatel 

Unii oraz każda osoba fizyczna lub 

prawna mająca miejsce zamieszkania lub 

statutową siedzibę w jednym z państw 

członkowskich ma dostęp do dokumentów 

związanych z EFIS zgodnie z 

rozporządzeniem nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a. 

 3. W przypadku szczegółowych uzgodnień 

pomiędzy Komisją a EBI w zakresie 

wymiany i publicznego ujawniania 

informacji uzgodnienia takie zostają 

podane do wiadomości publicznej. 

 _______________ 

 1a Rozporządzenie nr 1049/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 

dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 

145 z 31.5.2001, s. 43). 

 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Umowa w sprawie EFSI jest 

publikowana. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 44. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Gwarancja UE oraz płatności dokonane i 

odzyskane z tytułu takiej gwarancji, które 

są przypisane do budżetu ogólnego Unii, 

są przedmiotem audytów Trybunału 

Obrachunkowego. 

1. Zewnętrzny audyt działań 

podejmowanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem jest przeprowadzany 

przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z 

art. 287 TFUE, a zatem podlega 

procedurze udzielania absolutorium 

zgodnie z art 319 TFUE. Komisja 

zapewnia, że Trybunał Obrachunkowy jest 

w stanie wykonywać swoje prawa, 

przewidziane w pierwszym akapicie art. 

287 (3) TFUE i posiada pełny dostęp do 

wszystkich informacji potrzebnych do 

przeprowadzania audytów. Komisja i EBI 

dopilnowują, by wszystkie strony, których 

dotyczą działania podejmowane zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, zostały 

poinformowane o prawie Trybunału 

Obrachunkowego określonym w art. 287 

ust. 3 akapit pierwszy TFUE. EBI, EFI, 

wszyscy pośrednicy finansowi 

uczestniczący w działaniach 

podejmowanych zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, a także odbiorcy 

końcowi zapewniają Trybunałowi 

Obrachunkowemu wszelkie udogodnienia 

i przekazują wszystkie informacje, które 

uzna on za niezbędne do wykonywania 

swojego zadania zgodnie z art. 161 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
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966/2012. Umowa trójstronna między 

Komisją Europejską, Europejskim 

Trybunałem Obrachunkowym oraz 

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

podlega przeglądowi w celu 

odzwierciedlenia wymogów niniejszego 

artykułu. 

 

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Parlament Europejski i Rada mogą 

zwrócić się do Trybunału 

Obrachunkowego o zbadanie wszelkiej 

innej kwestii wchodzącej w zakres ich 

kompetencji określonych w art. 287 ust. 4 

TFUE. 

 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Trybunał Obrachunkowy sporządza 

sprawozdanie specjalne dotyczące każdego 

dwunastomiesięcznego okresu 

rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 

każdego roku. W każdym sprawozdaniu 

specjalnym bada się, czy: 

 a) zwrócono wystarczającą uwagę na 

wydajność i skuteczność przy 

wykorzystywaniu EFIS; 

 

 b) wsparcie EFIS przyczyniło się do 

realizacji celów tworzenia trwałych miejsc 

pracy, długotrwałego wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności; 
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 c) działania w ramach EFIS prowadzone 

były zgodnie z zasadami należytego 

zarządzania finansami, przejrzystości, 

proporcjonalności, niedyskryminacji, 

dodatkowości, równego traktowania i 

pomocniczości. 

 Każde sprawozdanie specjalne sporządza 

się w ciągu sześciu miesięcy od upływu 

okresu, którego sprawozdanie dotyczy. 

 Sprawozdania specjalne przesyłane są 

przez Trybunał Obrachunkowy do 

organów zarządzających EFIS i EBI, do 

Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji oraz są niezwłocznie podawane do 

wiadomości publicznej. 

 Trybunał Obrachunkowy jest uprawniony 

do otrzymywania od organów 

zarządzających EFIS, EBI oraz od 

Komisji wszelkich informacji istotnych dla 

wykonywania zadań powierzonych mu na 

mocy niniejszego artykułu, zaś organy te 

udzielają wszelkich istotnych informacji, o 

które wystąpiono, w terminie określanym 

przez Trybunał Obrachunkowy. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta odzwierciedla obecne przepisy rozporządzenia w sprawie jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (rozporządzenie nr 806/2014) w 

odniesieniu do upoważnienia Trybunału Obrachunkowego do przedstawiania rocznego 

sprawozdania specjalnego dotyczącego wyników EFIS i przestrzegania zasad należytego 

zarządzania finansami. 

 

 

Poprawka  98 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 
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działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które może mieć wpływ na 

interesy finansowe Unii. 

działań objętych EFIS – potencjalny 

przypadek nadużycia finansowego, 

korupcji, przywłaszczenia, prania 

pieniędzy lub innego niezgodnego z 

prawem działania, które może mieć wpływ 

na interesy finansowe Unii. 

 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu ochrony interesów finansowych 

Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, 

w tym kontrole i inspekcje na miejscu, 

zgodnie z przepisami i procedurami 

określonymi w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

883/20135, rozporządzeniu Rady (Euratom, 

WE) nr 2185/966 i rozporządzeniu Rady 

(WE, Euratom) nr 2988/957, w celu 

ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek 

działaniami objętymi gwarancją UE miało 

miejsce nadużycie finansowe, korupcja, 

pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne 

niezgodne z prawem działanie mające 

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF 

może przekazywać właściwym organom 

zainteresowanych państw członkowskich 

informacje uzyskane w trakcie dochodzeń. 

2. W celu ochrony interesów finansowych 

Unii OLAF prowadzi dochodzenia, w tym 

kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z 

przepisami i procedurami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE, Euratom) nr 883/20135, 

rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 

2185/966 i rozporządzeniu Rady (WE, 

Euratom) nr 2988/957, w celu ustalenia, 

czy w związku z jakimikolwiek 

działaniami prowadzonymi na mocy 

niniejszego rozporządzenia miało miejsce 

nadużycie finansowe, korupcja, pranie 

pieniędzy, finansowanie terroryzmu, 

oszustwo podatkowe i uchylanie się od 

opodatkowania lub jakiekolwiek inne 

niezgodne z prawem działanie mające 

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF 

może przekazywać właściwym organom 

zainteresowanych państw członkowskich 

informacje uzyskane w trakcie dochodzeń. 

__________________ __________________ 

5 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) oraz uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i 

rozporządzenie Rady (Euratom) nr 

5 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) oraz uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 

Parlamentu Europejskiego i Rady i 

rozporządzenie Rady (Euratom) nr 
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1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1). 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1). 

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 

2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 

sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 

przeprowadzanych przez Komisję w celu 

ochrony interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich przed nadużyciami 

finansowymi i innymi 

nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 

15.11.1996, s. 2). 

6 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 

2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 

sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 

przeprowadzanych przez Komisję w celu 

ochrony interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich przed nadużyciami 

finansowymi i innymi 

nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 

15.11.1996, s. 2). 

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 

2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 

23.12.1995, s. 1). 

7 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 

2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w 

sprawie ochrony interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 

23.12.1995, s. 1). 

 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku udowodnienia takich 

niezgodnych z prawem działań, EBI 

podejmuje działania służące odzyskaniu 

środków w odniesieniu do swoich działań 

wspieranych gwarancją UE. 

W przypadku gdy OLAF zaleca usunięcie 

naruszenia z powodu niezgodnych z 

prawem działań, w tym prania pieniędzy, 

finansowania terroryzmu, oszustw 

podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, korupcji lub gdy 

nadużycia finansowe mające wpływ na 

interesy finansowe zostaną udowodnione 

w trakcie dochodzenia, EBI i Komisja 

podejmują działania służące odzyskaniu 

środków w odniesieniu do swoich działań. 

 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Umowy o finansowanie podpisane w 3. Umowy o finansowanie podpisane w 
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związku z działaniami wspieranymi na 

mocy niniejszego rozporządzenia zawierają 

klauzule umożliwiające wykluczenie z 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz, w razie konieczności, 

podjęcie odpowiednich działań służących 

odzyskaniu środków w przypadkach 

nadużyć finansowych, korupcji lu b innych 

niezgodnych z prawem działań, zgodnie z 

umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz 

właściwymi wymogami regulacyjnymi. 

Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji podejmowana jest zgodnie z 

właściwą umową w sprawie finansowania 

lub inwestowania. 

związku z działaniami wspieranymi na 

mocy niniejszego rozporządzenia zawierają 

klauzule umożliwiające wykluczenie z 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz, w razie konieczności, 

podjęcie odpowiednich działań służących 

odzyskaniu środków w przypadkach 

nadużyć finansowych, korupcji lub innych 

niezgodnych z prawem działań, zgodnie z 

umową w sprawie EFIS, polityką EBI oraz 

właściwymi wymogami regulacyjnymi. 

Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji podejmowana jest zgodnie z 

właściwą umową w sprawie finansowania 

lub inwestowania. Umowy te są 

przekazywane Parlamentowi 

Europejskiemu. 

 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Prowadząc działania z zakresu 

finansowania i inwestycji, EBI nie wspiera 

żadnych działań prowadzonych w celach 

niezgodnych z prawem, w tym prania 

pieniędzy, finansowania terroryzmu, 

oszustw podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, korupcji lub nadużyć 

finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii. W szczególności EBI nie 

uczestniczy w żadnych działaniach z 

zakresu finansowania i inwestowania 

realizowanych przez podmiot znajdujący 

się na terytorium jurysdykcji unikającej 

współpracy, zgodnie z jego polityką w 

zakresie słabo uregulowanych lub 

unikających współpracy jurysdykcji opartą 

na polityce Unii, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy 

Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu 

1. Prowadząc działania z zakresu 

finansowania i inwestycji, EBI, EFI i 

wszyscy pośrednicy finansowi nie 

wspierają żadnych działań prowadzonych 

w celach niezgodnych z prawem, w tym 

prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, 

oszustw podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, korupcji lub nadużyć 

finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii. W szczególności EBI nie 

uczestniczy w żadnych działaniach z 

zakresu finansowania i inwestowania 

realizowanych przez podmiot znajdujący 

się na terytorium jurysdykcji unikającej 

współpracy w zakresie stosowania norm 

podatkowych ustalonych na szczeblu 

międzynarodowym, zgodnie z jego 

polityką w zakresie słabo uregulowanych 

lub unikających współpracy jurysdykcji 

opartą na polityce Unii, Organizacji 
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Pieniędzy. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub 

Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania 

Praniu Pieniędzy. EBI stosuje takie 

wymogi względem każdej strony trzeciej 

wnoszącej wkład do EFIS czy każdej 

platformy inwestycyjnej. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta uwzględnia bardziej precyzyjne brzmienie art. 140 ust. 4 rozporządzenia 

finansowego, którym się najwidoczniej zainspirowano. 

 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania w zakresie finansowania i 

inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w 

okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą 

być przedkładane przez EBI lub EFI 

Komisji w celu objęcia ich gwarancją UE. 

1. Działania w zakresie finansowania i 

inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w 

okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą 

być przedkładane przez te organy 

komitetowi inwestycyjnemu w celu 

dokonania ich oceny. Komitet 

inwestycyjny może przedstawić te 

działania Komisji, aby zaproponować ich 

pokrycie gwarancją UE. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 45. 

 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja dokonuje oceny tych działań i, w 

przypadku gdy są one zgodne z kryteriami 

merytorycznymi określonymi w art. 5 i w 

2. Biorąc pod uwagę ocenę niezależnego 

komitetu inwestycyjnego Komisja 

dokonuje oceny działań i, w przypadku gdy 
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umowie w sprawie EFIS, decyduje o 

objęciu ich gwarancją UE. 

są one zgodne z kryteriami 

merytorycznymi określonymi w art. 5 i w 

umowie w sprawie EFIS, decyduje o 

objęciu ich gwarancją UE. Informuje ona 

następnie o takiej decyzji Parlament 

Europejski. 

Uzasadnienie 

Idea zaczerpnięta z opinii Trybunału Obrachunkowego nr 4/2015 w sprawie EFIS – pkt 45. 
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