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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że plan inwestycyjny dla Europy jest częścią szerszej strategii 

zmierzającej do odwrócenia negatywnego trendu obserwowanego w inwestycjach 

publicznych i prywatnych dzięki zmobilizowaniu nowej, prywatnej płynności finansowej 

do zasilenia gospodarki realnej z myślą o promowaniu długoterminowych, strategicznych 

i zrównoważonych inwestycji w całej Unii; mając na uwadze, że plan inwestycyjny ma 

trzy filary: uruchomienie środków na inwestycje, dopilnowanie, by inwestycje docierały 

do gospodarki realnej, i poprawa otoczenia inwestycyjnego w Unii; mając na uwadze, że 

dla zapewnienia zróżnicowania geograficznego zasadnicze znaczenie ma poprawa 

otoczenia inwestycyjnego w Unii przez usunięcie przeszkód dla inwestycji; mając na 

uwadze, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) należy 

postrzegać jako uzupełnienie innych działań niezbędnych do zmniejszenia luk 

inwestycyjnych w Unii oraz – dzięki funkcjonowaniu jako fundusz gwarancyjny – jako 

bodziec dla nowych inwestycji; 

B. mając na uwadze, że EFIS został pierwotnie opracowany, aby sprostać różnym formom 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnym sytuacjom inwestycyjnym wynikającym z 

licznych trudności regulacyjnych; 

C. mając na uwadze, że EFIS stanowi istotne narzędzie przyczyniające się do spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także wspierające możliwości zatrudnienia, 

zwłaszcza dzięki solidnemu wsparciu udzielanemu MŚP; 

D. mając na uwadze, że ważne jest, aby EFIS zapewniał właściwy wkład umożliwiający 

odpowiednie reagowanie na potrzeby rynku i skuteczne przyciąganie znacznego kapitału 

sektora prywatnego; 

E. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) wydał opinię, w której 

wskazał, że „plany Komisji Europejskiej dotyczące zwiększenia zdolności finansowej i 

przedłużenia okresu funkcjonowania funduszu inwestycyjnego o zasadniczym znaczeniu 

dla planu Junckera zostały sporządzone zbyt wcześnie. Istnieje też niewiele dowodów 

świadczących o tym, że tego rodzaju zwiększenie jest uzasadnione”; mając na uwadze, że 

ETO podkreślił również, iż „wniosek został przygotowany bez przeprowadzenia 

wszechstronnej oceny skutków”, oraz zakwestionował „zniesienie przepisów 

uzależniających kontynuację funkcjonowania EFIS od wyników niezależnej oceny”; 

F. mając na uwadze, że ETO podkreślił ponadto, iż „istnieje zagrożenie, że efekt 

mnożnikowy jest zawyżony” oraz że przywołane cele i rezultaty stanowiły prognozy i nie 

były potwierdzone konkretnymi, dokładnymi, jasnymi i aktualnymi danymi 

statystycznymi; 

1. odnotowuje, że celem EFIS jest wykorzystanie do 2018 r. dźwigni finansowej za 

pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przy wsparciu z budżetu UE, 

na łączną kwotę 315 mld EUR w dodatkowych inwestycjach i nowych projektach w 

ramach gospodarki realnej; powtarza, że EFIS jest narzędziem służącym pobudzaniu 
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prywatnych inwestycji rynkowych; 

2. odnotowuje dokonaną przez EBI ocenę funkcjonowania EFIS, opublikowaną we wrześniu 

2016 r.; z zadowoleniem przyjmuje pozytywne przepływy inwestycji kierowane przez 

EFIS do MŚP i zauważa, że już w czerwcu 2016 r. w 58 % osiągnięto docelowe 

finansowanie MŚP; z zadowoleniem przyjmuje opinię ETO (nr 2/2016) zatytułowaną 

„EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia” dotyczącą wniosku 

Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania EFIS (COM(2016)0597) oraz jej 

oceny wykorzystania gwarancji UE i działania funduszu gwarancyjnego 

(SWD(2016)0297); 

3. przypomina, że wszystkie projekty wspierane przez EFIS powinny spełniać kryteria 

dodatkowości oraz że podstawa oceny w tym zakresie powinna być udokumentowana; 

ubolewa, że nie zostały opublikowane tabele wskaźników dla zatwierdzonych operacji; 

przypomina, że brak publikacji stwarza problemy dotyczące rozliczalności i 

przejrzystości; podkreśla, że należy zwiększyć przejrzystość kryteriów dużych projektów 

EFIS i szerzej upowszechniać informacje na ich temat w celu zwiększenia zaufania 

rynków i atrakcyjności EFIS jako skutecznego narzędzia finansowania; 

4. przypomina, że celem EFIS, wspieranego przez budżet UE, w przeciwieństwie do innych 

obecnych instrumentów finansowych EBI, jest określenie odrębnych, rzeczywiście 

dodatkowych i innowacyjnych oraz bardziej ryzykownych profili projektów z nowymi 

kontrahentami z sektora prywatnego, a także podkreślenie potencjału EFIS w zakresie 

finansowania przedsiębiorstw specjalizujących się w zaawansowanych technologiach i 

przyszłościowych sektorów, które powinny znaleźć się w centrum programu 

finansowania; 

5. uznaje, że uruchomienie EFIS gwałtownie zmieniło profil i model biznesowy EBI pod 

względem procesów oraz monitorowania podpisów i umów; 

6. uważa, że aby odpowiednio reagować na popyt inwestycyjny i lepiej uwzględniać 

potrzeby krajów i sektorów, należałoby przeprowadzić na szczeblu krajowym wstępną 

analizę możliwych przyczyn luk rynkowych i braku inwestycji prywatnych w sektorach i 

modelach działalności objętych EFIS; 

7. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma uwzględnianie i zwiększanie transgranicznej 

europejskiej wartości dodanej przy realizacji wybranych projektów, a także ocena, czy 

skutecznie przyczyniają się one do realizacji istniejących wspólnych celów politycznych i 

gospodarczych UE; 

8. zwraca uwagę na fakt, że geograficzne rozmieszczenie projektów było dotychczas 

nierówne; przypomina, że z myślą o celach spójności i zrównoważonego rozwoju przy 

wdrażaniu serii projektów EFIS należy wziąć pod uwagę lepszy zasięg geograficzny, z 

uwzględnieniem potencjału słabo zaludnionych obszarów w UE i przy jednoczesnym 

skupieniu się na kryteriach wykonalności, użyteczności i finansowania, zarówno na 

potrzeby poprawy funkcjonowania funduszu, jak i lepszego osiągania jego podstawowych 

celów; przypomina, że jako instrument oparty na rynku EFIS nie może sam zlikwidować 

geograficznych luk inwestycyjnych w Unii;  

9. wzywa radę kierowniczą i komitet inwestycyjny EFIS do dopilnowania, by finansowanie 
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projektów nie było skoncentrowane na rynkach lub inwestycjach, gdzie jest ono mniej 

oczywiste lub potrzebne; 

10. przypomina, że w odniesieniu do obszaru infrastruktury i innowacji do czerwca 2016 r. 

osiągnięto jedynie 9 % wartości docelowej; zachęca do dalszej wymiany informacji na 

temat możliwości oferowanych przez EFIS dla innowacji o podwyższonym ryzyku; 

11. zwraca się do EBI, aby w miarę możliwości poprawił równowagę geograficzną i otworzył 

sektory skoncentrowane w portfelu EFIS, a mianowicie w obszarze infrastruktury i 

innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez poprawę swoich działań 

doradczych w zakresie opracowywania projektów w państwach członkowskich oraz 

wzmocnienie pomocy technicznej udzielanej za pośrednictwem Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), co obejmuje możliwość zwiększenia budżetu w 

uzasadnionych przypadkach; 

12. wzywa EBI do uproszczenia procesu składania wniosków i podkreśla potrzebę 

wzmocnienia rozpoznawalności EFIS, zainteresowania nim i wiedzy o nim, szczególnie w 

odniesieniu do MŚP w państwach członkowskich; 

13. zwraca się do EBI, by rozważył również zwiększenie liczby sektorów kwalifikujących się 

do finansowania z EFIS (aby objąć tym finansowaniem na przykład ochronę środowiska, 

biogospodarkę lub infrastrukturę społeczną) czy lepsze dostosowanie rodzaju i wielkości 

projektów do potrzeb rynku w państwach członkowskich; 

14. jest zdania, że podmiotom regionalnym i lokalnym należy zapewnić odpowiednie 

wyjaśnienia lub wytyczne strategiczne, w szczególności w odniesieniu do celów EFIS, 

jego pozycjonowania oraz ewentualnego łączenia z innymi funduszami unijnymi lub EBI; 

wskazuje, że EFIS nie powinien być postrzegany jedynie jako kolejne dodatkowe źródło 

finansowania oraz że należy zadbać o to, by unikać podwójnego ukierunkowania działań 

lub podwójnego finansowania; 

15. apeluje do EBI o uważne analizowanie w procesie wyboru rzeczywistej dodatkowości i 

nowej dynamiki oraz wielkości efektu mnożnikowego, które mogą być różne w 

poszczególnych projektach, szczególnie w dziedzinach, w których EBI lub EFI nie były 

jeszcze zaangażowane, w przypadkach niedoskonałości rynku lub w nieoptymalnych 

sytuacjach inwestycyjnych;  

16. przyjmuje z zadowoleniem nasilenie działań specjalnych EBI po pierwszych osiemnastu 

miesiącach wdrażania EFIS, co odzwierciedla ewolucję ostrożnej kultury ryzyka i polityki 

kredytowej EBI; 

17. uważa, że działania specjalne EBI wspierane przez EFIS powinny być traktowane jako 

wektory dodatkowości w stosunku do innych instrumentów finansowych EBI, EFI czy 

Unii, aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom 

inwestycyjnym; 

18. odnotowuje, że wykorzystanie dźwigni finansowej różni się w poszczególnych projektach 

ze względu na ich skalę, stopień złożoności i korelację między ważnymi wyzwaniami 

sektorowymi a oczekiwaniami beneficjentów końcowych w kontekście niedostatku 

środków publicznych; jest zdania, że wszelki zakładany przeciętny efekt dźwigni można 
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mierzyć dopiero na koniec cyklu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki danych 

sektorów; proponuje dostosowanie metody mnożnikowej EFIS do metodologii 

sugerowanej przez OECD, z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, w które 

zaangażowali się inwestorzy lub które były częścią programów krajowych ustanowionych 

lub ogłoszonych jeszcze przed uruchomieniem EFIS; 

19. wzywa EBI do dostarczania dalszych informacji na temat efektu dźwigni dla danej 

operacji, a nie wyłącznie na podstawie średniej wielkości, i do jednoczesnego 

wykazywania wielkości przyciągniętego prywatnego finansowania; uważa ponadto, że 

skuteczność interwencji powinna być oceniana na podstawie potencjału instrumentów 

finansowych, z uwzględnieniem również możliwych do uzyskania wymiernych 

rezultatów; 

20. podkreśla, jak ważne jest, by nie finansować projektów, które zostałyby sfinansowane bez 

wsparcia ze strony EFIS, gdyż finansowanie takich projektów ograniczałoby środki 

dostępne dla projektów, które rzeczywiście potrzebują finansowania EFIS; w związku z 

tym wzywa EBI, a w szczególności komitet inwestycyjny EFIS, do zwrócenia szczególnej 

uwagi na kluczową zasadę dodatkowości, jej rozumienie, interpretację i wdrażanie, aby 

unikać wprowadzania jakichkolwiek niesprawiedliwych zmian na rynkach; 

21. zauważa, że dodatkowość, jako czynnik pomiaru, może powodować trudności, dlatego 

przy wybieraniu projektów do finansowania należy w równym stopniu podkreślać inne 

wymogi, takie jak innowacyjność; 

22. zwraca się o przekazanie kompletnych i odpowiednich jakościowych informacji 

zarządczych na temat wdrażania deklarowanych celów EFIS, z wykazaniem ich 

faktycznej dodatkowości i wpływu w porównaniu do poziomów referencyjnych, lecz 

także w świetle przedłużenia EFIS na okres po 2017 r.; 

23. jest zdania, że odpowiednich jakościowych informacji zarządczych należy dostarczyć w 

odniesieniu do każdego projektu objętego gwarancją EFIS, na podstawie wskaźników 

monitorowania lub dodatkowości, aby ocenić wartość dodaną i skuteczność lub wkład na 

rzecz polityki UE; wzywa EBI do uwzględnienia w swoich sprawozdaniach oceny jakości 

operacji, ich ekspozycji na ryzyko i kosztów zarządzania; 

24. uważa, że dla mobilizacji kapitału sektora prywatnego ważne jest, aby EBI uwalniał 

inwestorów od części ryzyka związanego z potencjalnymi projektami; zwraca się do EBI 

o zwiększenie zarówno atrakcyjności, jak i wyeksponowania EFIS w wytycznych i 

projektach inwestycyjnych, które mają być finansowane, poprzez dalsze rozwijanie 

skuteczniejszej polityki w zakresie podnoszenia świadomości wśród potencjalnych 

prywatnych inwestorów i promotorów projektów na poziomie lokalnym i regionalnym; 

25. nalega, by ze względu na rozliczalność opracować inwestycje nastawione na rezultaty, 

które będą regularnie oceniane przez komitet inwestycyjny za pomocą tabeli wskaźników, 

w celu zidentyfikowania projektów właściwie ukierunkowanych pod względem ich 

skutecznego oddziaływania makroekonomicznego i wywierania efektu stymulującego na 

wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, a także wzywa do obiektywnego przeglądu 

dodatkowości i wartości dodanej tych projektów, a także ich spójności z polityką Unii lub 

z innymi tradycyjnymi operacjami EBI;  
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26. wzywa EBI do ujawnienia pełnych informacji na temat wyników projektów wspieranych 

w ramach gwarancji EFIS w stosunku do tabeli wskaźników EFIS oraz do powiązanych 

kryteriów i wskaźników korygujących, w tym, między innymi, na temat ich wkładu w 

realizację celów EFIS, dodatkowości, efektywności ekonomicznej i technicznej 

wykonalności oraz maksymalizacji inwestycji prywatnych; 

27. wzywa do zwiększenia przejrzystości procesu wyboru operacji i do ujawniania wszystkich 

informacji na temat podpisanych operacji dzięki tabeli wskaźników, a także do 

zapewnienia rozliczalności operacji; uważa ponadto, że konsultacje z władzami lokalnymi 

i regionalnymi należy zintensyfikować i należycie dokumentować w trakcie oceny 

projektów; 

28. wzywa do usprawnienia mechanizmów zarządzania w celu lepszego określenia 

obowiązków odpowiednio Komisji i EBI, w celu zagwarantowania niezależności, 

zapobiegania konfliktom interesów różnych podmiotów uczestniczących w procesie 

decyzyjnym, a w szczególności członków komitetu inwestycyjnego EFIS, oraz ustalenia, 

do celów zapewnienia rozliczalności, kto odpowiada przed władzami budżetowymi i 

ustawodawczymi UE za wyniki i zarządzanie ryzykiem EFIS; 

29. podkreśla, że należy zwiększyć przejrzystość i zaostrzyć przepisy podatkowe, zwłaszcza 

przepisy dotyczące unikania opodatkowania; 

30. przypomina, że Parlament ma do odegrania kluczową rolę w monitorowaniu wartości 

dodanej oraz dodatkowości EFIS; 

31. przypomina o roli kontrolnej ETO określonej w art. 20 rozporządzenia w sprawie EFIS; 

zwraca uwagę na opinię ETO nr 2/2016 zatytułowaną „EFIS: wstępny wniosek do 

dalszego opracowania i rozwinięcia”; zauważa z zaniepokojeniem uwagę ETO, że istnieje 

niewiele dowodów na poparcie proponowanego zwiększenia gwarancji UE; przypomina, 

że uprawnienia kontrolne ETO określone w art. 287 TFUE powinny być w pełni 

przestrzegane; 

32. ubolewa, że wnioskowi o przedłużenie obowiązywania EFIS nie towarzyszy ocena 

skutków przewidziana w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa ani ocena 

ex ante wymagana na mocy art. 30 i 140 rozporządzenia finansowego w odniesieniu do 

programów wydatków i instrumentów finansowych; z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji Europejskiej (COM(2016)0597) dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania 

EFIS; z zadowoleniem przyjmuje proponowane ulepszenie przepisów rozporządzenia w 

sprawie EFIS; ubolewa nad tym, że wnioskowi nie towarzyszyła ocena skutków i że nie 

jest on zgodny z zasadami lepszego stanowienia prawa; przypomina, że w celu 

ewentualnego przedłużenia okresu obowiązywania po 2020 r. należy przeprowadzić ocenę 

skutków przed przedstawieniem wniosku Parlamentowi i Radzie; 

33. ubolewa, że EFIS uznano za wyjątek od stosowania wymogów rozporządzenia 

finansowego, chociaż to budżet UE zapewnia większość finansowania na fundusze 

gwarancyjne, a gwarancja budżetowa dla EBI stwarza znaczące zobowiązania warunkowe 

dla budżetu UE; 

34. zauważa, że wpływ ryzyka EFIS jest wyolbrzymiony; zgadza się z opinią ETO, że wpływ 

finansowania funduszu gwarancyjnego z budżetu UE byłby mniejszy, gdyby Komisja 
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przyjęła takie same założenia dla pierwotnego wniosku dotyczącego EFIS; 

35. wzywa do wyjaśnienia stosowania zasad pomocy państwa do projektów łączących 

finansowanie z EFIS i z funduszy strukturalnych. 
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