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POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 

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

poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając opinię Trybunału 

Obrachunkowego nr 2/20161a, 

 _________________ 

 1aDz.U. C 465 z 13.12.2016, s. 1. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Od czasu ogłoszenia w listopadzie 

2014 r.3 planu inwestycyjnego dla Europy 

klimat dla rozwoju inwestycji poprawił 

się, a gospodarka Europy i jej wzrost 

odzyskują zaufanie obywateli. Unia 

wchodzi obecnie w czwarty rok 

umiarkowanego ożywienia 

gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął 

poziom 2 % w 2015 r. Kompleksowe 

działania zainicjowane dzięki planowi 

inwestycyjnemu zaczęły przynosić już 

konkretne rezultaty, mimo że skutki 

makroekonomiczne większych projektów 

inwestycyjnych nie mogą być 

natychmiastowe. Inwestycje powinny 

stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., 

chociaż nadal utrzymują się poniżej 

osiąganych wcześniej poziomów. 

(1) Istnienie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych nie 

rozwiązuje problemu niedostatecznych 

inwestycji w Unii. Problem braku 

inwestycji wynika z poważnego osłabienia 

popytu globalnego oraz jest konsekwencją 

polityki oszczędnościowej. Konieczna jest 

radykalna zmiana podejścia do inwestycji 

w Unii polegająca na zajęciu się 

rzeczywistymi przyczynami kryzysu 

finansowego oraz dokonaniu przeglądu 

ram zarządzania gospodarczego w celu 

stałego wspierania produktywnych 

inwestycji mogących tworzyć wartość 

dodaną dla gospodarki realnej i 

społeczeństwa we wszystkich państwach 

członkowskich. 

_________________  

3 COM(2014) 903 final:  
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Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja 

przedstawiła komunikat zatytułowany 

„Europa znów inwestuje – Wnioski z 

realizacji planu inwestycyjnego dla 

Europy”, w którym przedstawiono 

działania zrealizowane do tej pory w 

ramach planu inwestycyjnego oraz 

planowane dalsze kroki, w tym 

przedłużenie funkcjonowania 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS) po 

zakończeniu początkowego trzyletniego 

okresu, rozwinięcie segmentu małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z 

istniejącymi ramami oraz wzmocnienie 

Europejskiego Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI). 

(3) W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja 

przedstawiła komunikat zatytułowany 

„Europa znów inwestuje – Wnioski z 

realizacji planu inwestycyjnego dla 

Europy”, w którym przedstawiono 

dotychczasową sytuację oraz planowane 

dalsze kroki, takie jak przedłużenie 

funkcjonowania Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

po zakończeniu początkowego trzyletniego 

okresu, rozwinięcie segmentu małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z 

istniejącymi ramami oraz wzmocnienie 

Europejskiego Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI). 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) EFIS jest elementem planu 

inwestycyjnego, kompleksowej strategii 

mającej rozwiać atmosferę niepewności 

otaczającą inwestycje publiczne i 

prywatne oraz zmniejszyć lukę 

inwestycyjną w Unii. Zaproponowana 

strategia opiera się na trzech filarach: 

pierwszy z nich to uruchomienie środków 

na inwestycje, drugi – dopilnowanie, by 

inwestycje docierały do gospodarki 

realnej, a trzeci to poprawa otoczenia 

inwestycyjnego w Unii. Z uwagi na 

dywersyfikację geograficzną zasadnicze 

znaczenie ma poprawa otoczenia 

inwestycyjnego w Unii przez zniesienie 

przeszkód utrudniających inwestowanie. 
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EFIS jest uzupełnieniem pozostałych 

działań niezbędnych do zmniejszenia luk 

inwestycyjnych w Unii, a ponieważ 

funkcjonuje jako fundusz gwarancyjny, 

jest również bodźcem dla nowych 

inwestycji. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) EFIS został ustanowiony na 

początkowy okres trzech lat, a jego celem 

było uruchomienie co najmniej 315 mld 

EUR na inwestycje. Ze względu na jego 

powodzenie, Komisja dąży do podwojenia 

EFIS, zarówno pod względem czasu 

trwania, jak i możliwości finansowych. 

Ustawodawcze przedłużenie obejmuje 

okres obowiązywania aktualnych 

wieloletnich ram finansowych i powinno 

zapewnić ogółem co najmniej pół biliona 

euro inwestycji do 2020 r. W celu 

zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia 

celu podwojenia inwestycji także państwa 

członkowskie powinny priorytetowo 

potraktować tę kwestię. 

(6) EFIS został ustanowiony na 

początkowy okres trzech lat, a jego celem 

było uruchomienie co najmniej 315 mld 

EUR na inwestycje. Na chwilę obecną 

luka inwestycyjna w Unii wciąż stanowi 

problem, a ponadto pojawiły się obawy, że 

EFIS charakteryzuje się niedostateczną 

dywersyfikacją, zarówno sektorową, jak i 

geograficzną, spowodowaną nieoptymalną 

alokacją inwestycji z powodu 

finansowania projektów o znaczącym 

oddziaływaniu na środowisko i z powodu 

wątpliwej dodatkowości. Mimo to po 

upływie zaledwie jednego roku od 

uruchomienia EFIS oraz przy dalszym 

braku niezależnej oceny, od której 

uzależnione było jego ewentualne 

przedłużenie, Komisja przedstawiła 

propozycję podwojenia możliwości 

finansowych EFIS oraz czasu jego 

funkcjonowania. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Komisja zamierza przedstawić 

niezbędne wnioski dotyczące okresu po 
2020 r., zapewniając, aby strategiczne 

inwestycje utrzymały się na stabilnym 

(7) W rozporządzeniu (UE) 2015/1017 

przewidziano, że do dnia 5 lipca 2018 r. 

Komisja ma przedłożyć Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
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poziomie. zawierające niezależną ocenę stosowania 

rozporządzenia (UE) 2015/1017. Do dnia 

30 czerwca 2020 r. Komisja powinna 

przedłożyć kolejne takie sprawozdanie, 

któremu w stosownym przypadku 

powinien towarzyszyć wniosek 

ustawodawczy w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) 2015/1017 oraz 

ocena skutków, zgodnie z Porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. Wniosek ustawodawczy 

powinien gwarantować promowanie i 

wzmacnianie strategicznych inwestycji 

Unii na stabilnym poziomie w całym 

okresie finansowania objętym 

wieloletnimi ramami finansowymi po 

roku 2020.  

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Aby móc wykonywać swoją pracę, 

Trybunał Obrachunkowy nie później niż 

31 maja każdego roku musi mieć dostęp 

do rocznego sprawozdania Komisji w 

sprawie zarządzania funduszem 

gwarancyjnym UE. W tej kwestii należy w 

pełni przestrzegać praw Trybunału 

Obrachunkowego w zakresie kontroli, 

ustanowionych na mocy art. 287 TFUE, a 

sprawozdanie Komisji powinno zostać 

przedstawione Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi 

Obrachunkowemu w odpowiednim 

terminie. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) EFIS o przedłużonym okresie 

obowiązywania powinien wyeliminować 

utrzymujące się niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalną sytuację w zakresie 

inwestycji i nadal mobilizować sektor 

prywatny do inwestycji kluczowych dla 

zapewniania w Europie nowych miejsc 

pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności, dbając 

równocześnie o większą zgodność z zasadą 

dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w 

dziedzinach energii, ochrony środowiska i 

działań w dziedzinie klimatu, kapitału 

społecznego i ludzkiego oraz powiązanej 

infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i 

innowacji, transportu transgranicznego i 

zrównoważonego, a także transformacji 

cyfrowej. Należy w szczególności 

zapewnić zwiększony wkład działań 

wspieranych z EFIS w osiąganie 

ambitnych celów Unii przyjętych na 

paryskiej konferencji klimatycznej (COP 

21). W coraz większym stopniu należy 

uwzględniać priorytetowe projekty z 

zakresu połączeń międzysystemowych oraz 

projekty dotyczące efektywności 

energetycznej. Ponadto należy unikać 

udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, 

chyba że jest to konieczne dla wsparcia 

prywatnych inwestycji w sektorze 

transportu w krajach objętych polityką 

spójności lub projektów transgranicznych 

w sektorze transportu, w których udział 

bierze co najmniej jeden kraj objęty 

polityką spójności. Dla zapewnienia 

jasności należy wyraźnie określić, że 

projekty w dziedzinie rolnictwa, 

rybołówstwa i akwakultury, które są już 

kwalifikowalne, należą do celów ogólnych 

kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. 

(8) EFIS o przedłużonym okresie 

obowiązywania powinien wyeliminować 

utrzymujące się niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalną sytuację w zakresie 

inwestycji i nadal mobilizować sektor 

prywatny do nowych inwestycji 

kluczowych dla zapewniania w Europie 

nowych miejsc pracy, w tym dla osób 

młodych, wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjności, dbając równocześnie o 

większą zgodność z zasadą dodatkowości 

w stosunku do innych istniejących 

instrumentów Unii i podstawowych 

operacji EBI. Chodzi tu o inwestycje w 

dziedzinie energii, biogospodarki, ochrony 

środowiska i działań w dziedzinie klimatu, 

kapitału społecznego i ludzkiego oraz 

powiązanej infrastruktury, opieki 

zdrowotnej, badań i innowacji, transportu 

transgranicznego i zrównoważonego, a 

także sieci transgranicznych i 

transformacji cyfrowej we wszystkich 

sektorach. Należy w szczególności 

zapewnić zwiększony wkład działań 

wspieranych z EFIS w osiąganie 

ambitnych celów Unii przyjętych na 

paryskiej konferencji klimatycznej (COP 

21). W coraz większym stopniu należy 

uwzględniać priorytetowe projekty z 

zakresu połączeń międzysystemowych oraz 

projekty dotyczące efektywności 

energetycznej. Ponadto należy unikać 

udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad i 

wysokoemisyjnych projektów 

transportowych, chyba że jest to 

absolutnie konieczne dla wsparcia 

prywatnych inwestycji w projekty 

transportowe. Dla zapewnienia jasności 

należy wyraźnie określić, że projekty w 

dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i 

akwakultury, które są już kwalifikowalne, 

należą do celów ogólnych kwalifikujących 

się do wsparcia z EFIS. 

 

Poprawka   9 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Z kolei dodatkowość, 

najważniejszą cechę EFSI, należy 

wzmocnić na etapie wyboru projektów. W 

szczególności działania powinny 

kwalifikować się do uzyskania wsparcia z 

EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie 

zidentyfikowanych niedoskonałości rynku 

lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji. Działania dotyczące 

infrastruktury w ramach segmentu 

infrastruktura i innowacje dotyczące 

dwóch lub więcej państw członkowskich, 

w tym e-infrastruktura, powinny zostać 

uznane za dodatkowe z uwagi na duży 

poziom trudności i wysoką wartość dodaną 

dla Unii. 

(9) Z kolei dodatkowość, 

najważniejszą cechę EFSI, należy 

wzmocnić na etapie wyboru projektów. W 

szczególności działania powinny 

kwalifikować się do uzyskania wsparcia z 

EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie 

zidentyfikowanych niedoskonałości rynku 

lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji. Cel dodatkowości powinien być 

ograniczony do tego, aby wybierano 

projekty, które w inny sposób nie mogłyby 

uzyskać finansowania na rynku ze 

względu na związane z nimi większe 

ryzyko. Pojęcie dodatkowości musi być 

proste i musi tworzyć bardziej wymierne 

kryterium finansowania. Działania 

dotyczące infrastruktury w ramach 

segmentu infrastruktura i innowacje 

dotyczące dwóch lub więcej państw 

członkowskich, w tym e-infrastruktura, 

powinny zostać uznane za dodatkowe z 

uwagi na duży poziom trudności i wysoką 

wartość dodaną dla Unii. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapewnić intensywniejsze 

wdrażanie EFIS w regionach słabiej 

rozwiniętych i regionach w okresie 

przejściowym, należy rozszerzyć zakres 

celów ogólnych kwalifikujących się do 

wsparcia z EFIS. 

(11) Aby zapewnić intensywniejsze 

wdrażanie EFIS we wszystkich regionach, 

w tym również w regionach słabiej 

rozwiniętych, najbardziej oddalonych i 

znajdujących się w okresie przejściowym, 

a także z myślą o rozwiązaniu problemu 

braku równowagi geograficznej i 

sektorowej w odniesieniu do wsparcia z 

EFIS należy rozszerzyć zakres celów 

ogólnych i warunków kwalifikujących je 

do wsparcia z EFIS poprzez szersze 
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wykorzystanie Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego w celu 

udzielania pomocy technicznej w fazie 

przygotowywania projektów na szczeblu 

regionalnym i lokalnym w całej Unii, jak i 

w celu zadbania o lepszą komunikację i 

widoczność. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Jak wskazują doświadczenia nabyte 

przy inwestycjach wspieranych z EFIS, 

kwotę docelową funduszu gwarancyjnego 

należy ustalić na 35 % łącznych 

zobowiązań gwarancyjnych UE 

zapewniających odpowiedni poziom 

ochrony. 

(15) Jak wskazują doświadczenia nabyte 

przy inwestycjach wspieranych z EFIS 

oraz fakt nieuruchomienia gwarancji UE, 

kwotę docelową funduszu gwarancyjnego 

należy ustalić na poziomie 35% łącznych 

zobowiązań gwarancyjnych UE 

zapewniających odpowiedni poziom 

ochrony. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Konieczne jest uproszczenie 

procedur dotyczących przetwarzania 

danych w celu ograniczenia do 

niezbędnego minimum informacji, które 

muszą dostarczyć beneficjenci końcowi, w 

szczególności MŚP, aby zapewnić 

powodzenie projektów bez nadmiernego 

obciążania MŚP wymogami natury 

biurokratycznej. Priorytetem powinna być 

jednocześnie przejrzystość procedur. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) EBI oraz EFI powinny dopilnować, 

aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, 

byli informowani o istnieniu wsparcia z 

EFIS, tak aby zwiększyć widoczność 

gwarancji UE udzielanych na podstawie 

rozporządzenia (UE) 2015/1017. 

(17) EBI oraz EFI powinny dopilnować, 

aby beneficjenci końcowi i potencjalni 

inwestorzy prywatni, w tym MŚP, byli 

informowani o istnieniu wsparcia z EFIS, 

tak aby zwiększyć widoczność gwarancji 

UE udzielanych na podstawie 

rozporządzenia (UE) 2015/1017. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Działania wspierane przez EFIS 

powinny być zgodne z unijnymi zasadami 

dobrego zarządzania podatkowego. 

(19) Działania wspierane przez EFIS 

powinny być pod każdym względem 

zgodne z unijnymi zasadami dobrego 

zarządzania podatkowego. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Europejskie Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać 

wzmocnione, a jego działania powinny 

skupiać się na potrzebach 

nieuwzględnionych w odpowiedni sposób 

w obecnym systemie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na wspieranie 

przygotowania projektów, w których 

uczestniczą co najmniej dwa państwa 

członkowskie i projektów, które 

przyczynią się do realizacji celów COP 21. 

(21) Europejskie Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać 

wzmocnione, co w uzasadnionym 

przypadku obejmuje możliwość 

podniesienia środków w jego budżecie, a 

jego działania powinny skupiać się na 

potrzebach nieuwzględnionych w 

odpowiedni sposób w obecnym systemie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na 

wspieranie przygotowania projektów, w 

których uczestniczą co najmniej dwa 
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Niezależnie od celu zakładającego 

wykorzystanie istniejących struktur 

doradczych EBI i Komisji, tak aby móc 

pełnić funkcję pojedynczego 

kompleksowego centrum doradztwa 

technicznego w dziedzinie finansowania 

projektów w Unii, ECDI powinno także 

aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia 

celu sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji EFIS i w stosownych 

przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu 

projektów. Powinno również aktywnie 

przyczyniać się do tworzenia platform 

inwestycyjnych i udzielać porad na temat 

łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania. 

państwa członkowskie, i projektów, które 

przyczynią się do realizacji celów strategii 

„Europa 2020” i COP 21. Niezależnie od 

celu zakładającego wykorzystanie 

istniejących struktur doradczych EBI i 

Komisji, tak aby móc pełnić funkcję 

pojedynczego kompleksowego centrum 

doradztwa technicznego w dziedzinie 

finansowania projektów w Unii, ECDI 

powinno także aktywnie przyczyniać się do 

osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji EFIS i w stosownych 

przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu 

projektów. Powinno również aktywnie 

przyczyniać się do tworzenia platform 

inwestycyjnych i udzielać porad na temat 

łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapity 3, 4 i 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom 

rynku lub nieoptymalnej sytuacji w 

zakresie inwestycji, działania specjalne 

EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj 

charakteryzują się takimi cechami jak 

podporządkowanie, udział w instrumentach 

podziału ryzyka, transgraniczny charakter, 

ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub 

inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, 

bardziej szczegółowo opisane w załączniku 

II.  

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom 

rynku lub nieoptymalnej sytuacji w 

zakresie inwestycji, działania specjalne 

EBI wspierane przez EFIS należy 

postrzegać jako źródła dodatkowości w 

stosunku do innych instrumentów 

finansowych EBI, EFI lub Unii oraz 

zazwyczaj charakteryzują się one takimi 

cechami jak podporządkowanie, udział w 

instrumentach podziału ryzyka, 

transgraniczny charakter, ekspozycja na 

określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe 

do zidentyfikowania aspekty, bardziej 

szczegółowo opisane w załączniku II. 

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym 

niż minimalne ryzyko w ramach działań 

specjalnych EBI mogą również być 

wspierane przez EFIS, jeżeli 

wykorzystanie gwarancji UE wymagane 

Projekty EBI obarczone ryzykiem niższym 

niż minimalne ryzyko w ramach działań 

specjalnych EBI mogą również być 

wspierane przez EFIS, jeżeli 

wykorzystanie gwarancji UE wymagane 
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jest do zapewnienia dodatkowości w 

rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego 

ustępu. 

jest do zapewnienia dodatkowości w 

rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego 

ustępu. 

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają 

także wspierane przez EFIS projekty 

polegające na stworzeniu infrastruktury 

fizycznej łączącej dwa lub kilka państw 

członkowskich lub na rozbudowaniu 

istniejącej w jednym państwie 

członkowskim infrastruktury fizycznej lub 

usług związanych z infrastrukturą 

fizyczną w jednym lub kilku państwach 

członkowskich; 

 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS 

ma wspierać projekty, które służą 

zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji i które:; 

Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS 

ma wspierać projekty, które służą 

zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub 

nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji, łącznie z celem, jakim jest 

osiągnięcie bardziej równomiernego 

podziału geograficznego inwestycji, i 

które: 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 4 – litera d 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 12 – akapit 2 – zdanie drugie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie 

gwarancji UE są podawane do wiadomości 

publicznej i udostępniane oraz zawierają 

uzasadnienie decyzji, ze szczególnym 

Decyzje zatwierdzające wykorzystanie 

gwarancji UE są podawane do wiadomości 

publicznej i udostępniane, zawierają 

również uzasadnienie decyzji, ze 
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uwzględnieniem zgodności z zasadą 

dodatkowości. Publikacja nie może 

zawierać szczególnie chronionych 

informacji handlowych. Podejmując 

decyzję, komitet inwestycyjny opiera się 

na dokumentacji dostarczonej przez EBI. 

szczególnym uwzględnieniem zgodności z 

zasadą dodatkowości i celami politycznymi 

Unii. W decyzjach takich powinny 

znajdować się również informacje na 

temat spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności określonych w art. 6 

oraz wykorzystania tabeli wskaźników, o 

której mowa w ust. 14 tego 

artykułu.Publikacja nie może zawierać 

szczególnie chronionych informacji 

handlowych. Podejmując decyzję, komitet 

inwestycyjny opiera się na dokumentacji 

dostarczonej przez EBI. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 5 – litera c 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań 

EBI, w przypadku których umowa między 

EBI a beneficjentem lub pośrednikiem 

finansowym została podpisana do dnia 31 

grudnia 2022 r.; 

a) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań 

EBI, w przypadku których umowa między 

EBI a beneficjentem lub pośrednikiem 

finansowym została podpisana do dnia 31 

grudnia 2021 r.; 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 5 – litera c 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań 

EFI, w przypadku których umowa między 

EFI a pośrednikiem finansowym została 

podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

b) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań 

EFI, w przypadku których umowa między 

EFI a pośrednikiem finansowym została 

podpisana do dnia 31 grudnia 2021 r.; 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) skreśla się ust. 4; skreśla się 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) maksymalne wykorzystanie wiedzy 

lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS 

w całej Unii oraz przyczynianie się w 

miarę możliwości do osiągnięcia celu 

sektorowej i geograficznej dywersyfikacji 

EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika 

II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu 

działań;”; 

c) maksymalne wykorzystanie wiedzy 

lokalnej, regionalnej i krajowej, ściślejsza 

współpraca z organami państw 

członkowskich i skoncentrowanie się na 

budowaniu zdolności, tak aby ułatwić 

wykorzystanie EFIS w całej Unii, oraz 

przyczynianie się w miarę możliwości do 

osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji EFIS, o której mowa w 

sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie 

EBI w inicjowaniu działań; 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt ii 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/2017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) świadczenie proaktywnego 

wsparcia w zakresie tworzenia platform 

inwestycyjnych. 

e) świadczenie proaktywnego 

wsparcia w zakresie tworzenia platform 

inwestycyjnych w celu jednoczesnego 

wspierania projektów na mniejszą skalę, z 

uwzględnieniem konieczności spełnienia 

kryterium innowacyjności; 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) doradztwo w zakresie łączenia 

EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania (takimi jak europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne, 

„Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc 

Europę”). 

f) doradztwo w zakresie łączenia 

EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania (takimi jak europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne, 

„Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc 

Europę”) i inwestycjami oraz w zakresie 

potencjalnych efektów synergii. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera c 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Aby zrealizować cel, o którym 

mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie 

wsparcia doradczego na szczeblu 

lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania 

wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych 

banków lub instytucji prorozwojowych 

oraz instytucji zarządzających 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi. 

5. Aby zrealizować cel, o którym 

mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie 

wsparcia doradczego na szczeblu 

lokalnym, regionalnym i krajowym, ECDI 

dąży do wykorzystania wiedzy fachowej 

EBI, Komisji, krajowych banków lub 

instytucji prorozwojowych oraz instytucji 

zarządzających europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi. 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera d a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 
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 „9a. Aby zapewnić ECDI możliwość 

realizacji jego działań i wnoszenia wkładu 

w osiąganie celu sektorowej i 

geograficznej dywersyfikacji EFIS, EBI 

może przedstawić Komisji uzasadniony 

wniosek o zwiększenie budżetu ECDI”. 

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 9 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 9a) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. EBI, we właściwych przypadkach 

we współpracy z EFI, co pół roku 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie z działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji 

objętych niniejszym rozporządzeniem. 
Sprawozdanie, podawane do wiadomości 

publicznej, zawiera: 

„2. EBI co pół roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdanie z zatwierdzonych działań w 

zakresie inwestycji. Sprawozdanie jest 

następnie podawane do publicznej 

wiadomości i udostępniane. 

 Sprawozdanie zawiera: 

a) ocenę działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektora, państwa i 

regionu oraz ocenę zgodności tych działań 

z niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności z kryterium zapewnienia 

dodatkowości, wraz z oceną podziału 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji według celów ogólnych 

określonych w art. 9 ust. 2; 

a) ocenę działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na poziomie 

sektora, państwa i regionu oraz ocenę 

zgodności tych działań z niniejszym 

rozporządzeniem, ze szczególnym 

uwzględnieniem zgodności z kryterium 

dodatkowości; 

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, w tym 

wpływu na tworzenie miejsc pracy; 

 

c) ocenę zakresu, w jakim działania 

objęte niniejszym rozporządzeniem 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 

c) ocenę zakresu, w jakim działania 

objęte niniejszym rozporządzeniem 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 
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ogólnych określonych w art. 9 ust. 2, w 

tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w 

obszarze badań naukowych, rozwoju i 

innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i 

mobilność w miastach), telekomunikacji, 

infrastruktury energetycznej i efektywności 

energetycznej; 

ogólnych UE, w tym ocenę poziomu 

inwestycji EFIS w obszarze badań 

naukowych, rozwoju i innowacji oraz 

transportu, telekomunikacji, infrastruktury 

energetycznej i efektywności 

energetycznej; 

d) ocenę zgodności z warunkami 

dotyczącymi wykorzystania gwarancji UE 

oraz z kluczowymi wskaźnikami 

skuteczności działania, o których mowa w 

art. 4 ust. 2 lit. f) ppkt (iv); 

 

e) ocenę rzeczywistego efektu 

dźwigni uzyskanego dzięki projektom 

wspieranym z EFIS; 

e) ocenę rzeczywistego efektu 

dźwigni uzyskanego dzięki projektom 

wspieranym z EFIS; 

f) opis projektów, dla których 

wsparcie w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych łączy się 

ze wsparciem w ramach EFIS, a także 

łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł; 

f) opis projektów, dla których 

wsparcie w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych łączy się 

ze wsparciem w ramach EFIS, a także 

łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł; 

g) kwotę finansową przekazaną 

beneficjentom i ocenę działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

g) kwotę finansową przekazaną 

pośrednikom finansowym i beneficjentom 

końcowym, zdezagregowane dane 

statystyczne dotyczące każdego 

finansowanego projektu, w tym pożyczek 

realizowanych w ramach EFIS przy 

udziale pośredników finansowych, i ocenę 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji w ujęciu zdezagregowanym; 

 ga) niezależne oceny ex ante i ex post 

dla każdego projektu, ze szczegółowym 

wyjaśnieniem zastosowanych wskaźników 

i kryteriów selekcji oraz oceny; 

 gb) ocenę wartości dodanej 

poszczególnych działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji oraz łącznego 

ryzyka związanego z tymi działaniami; 

 gc) sprawozdania finansowe dotyczące 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji, objętych niniejszym 

rozporządzeniem, skontrolowane przez 

niezależnego audytora zewnętrznego; 

h) ocenę wartości dodanej działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji oraz 

łącznego ryzyka związanego z tymi 

h) ocenę wartości dodanej działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji oraz 

łącznego ryzyka związanego z tymi 
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działaniami; działaniami; 

i) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE, 

strat, zwrotu z inwestycji, kwot 

odzyskanych i wszelkich innych 

otrzymanych płatności; 

i) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE, 

strat, zwrotu z inwestycji, kwot 

odzyskanych i wszelkich innych 

otrzymanych płatności; 

j) sprawozdania finansowe dotyczące 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji objętych niniejszym 

rozporządzeniem skontrolowane przez 

niezależnego audytora zewnętrznego. 

j) sprawozdania finansowe dotyczące 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji objętych niniejszym 

rozporządzeniem skontrolowane przez 

niezależnego audytora zewnętrznego.”; 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) w ust. 6 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „Sprawozdaniu, które ma zostać 

przedłożone do dnia 30 czerwca 2020 r., 

towarzyszy w stosownym przypadku 

wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany 

niniejszego rozporządzenia w celu 

ustanowienia nowego okresu 

inwestycyjnego, wyeliminowania 

stwierdzonych wad i zapewnienia dalszego 

utrzymywania strategicznych inwestycji 

na zrównoważonym poziomie lub, w razie 

stwierdzenia w sprawozdaniu braku 

gwarancji utrzymania systemu 

wspierającego inwestycje, zapewnienia 

sprawnego zakończenia działań EFIS 

przy zachowaniu gwarancji UE dla 

działań zatwierdzonych już na mocy 

niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z 

Porozumieniem międzyinstytucjonalnym 

w sprawie lepszego stanowienia prawa z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. wnioskowi 

takiemu musi towarzyszyć ocena 

skutków.”; 
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Poprawka   29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 18 – ustępy 7 i 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) skreśla się ust. 7 i 8.; skreśla się 

 

Poprawka   30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 10 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 10a) art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi 

przejrzystości i ogólnymi zasadami Unii w 

zakresie dostępu do dokumentów i 

informacji, EBI udostępnia na swojej 

stronie internetowej informacje dotyczące 

wszystkich działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

niniejszym rozporządzeniem, w tym także 

na temat roli pośredników finansowych 

oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki 

te działania przyczyniają się do realizacji 

celów określonych w art. 9 ust. 2. 

„Zgodnie z ogólnymi zasadami Unii w 

zakresie dostępu do dokumentów i 

informacji, EBI udostępnia na swojej 

stronie internetowej informacje dotyczące 

wszystkich działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

niniejszym rozporządzeniem, w tym także 

na temat roli pośredników finansowych 

oraz informacje dotyczące sposobu, w jaki 

te działania przyczyniają się do realizacji 

celów określonych w art. 9 ust. 2.”; 

 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1– punkt 11 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 11a) art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu 

zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z 

„2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu 

zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z 
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art. 287 ust. 3 TFUE – dostęp do wszelkich 

dokumentów lub informacji niezbędnych 

do wykonywania jego zadań kontrolnych. 

art. 287 ust. 3 TFUE – nieograniczony 

dostęp do wszelkich dokumentów lub 

informacji niezbędnych do wykonywania 

jego zadania.”; 
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