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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Jako największy na świecie pod względem wolumenu udzielanych pożyczek wielostronny 

kredytodawca Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozszerza swoją działalność poza 

granicami UE, inwestując w projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz kierując się przy tym celami 

polityki zewnętrznej UE, dzięki czemu stanowi on integralny element planu inwestycji 

zewnętrznych. 

 

Bezprecedensowe wyzwania w dalszym ciągu zmuszają do maksymalnego wykorzystywania 

zewnętrznego mandatu EBI, co pozostawia niewielki margines działania w Azji, Afryce 

Południowej, Azji Środkowej i Europie Wschodniej, a przewiduje się, że zostanie on jeszcze 

bardziej ograniczony z powodu zaproponowanego przez Komisję pułapu w ramach 

upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. Propozycja przewiduje 

ograniczenie skali działalności EBI w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce Południowej o 50% 

w porównaniu z obecnym poziomem oraz znaczne ograniczenie zakresu operacji banku we 

wschodnim sąsiedztwie. 

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje pakiet EBI w zakresie odporności, ale uważa, że 

dodatkowa kwota w wysokości 3,53 mld EUR, wykraczająca poza wniosek Komisji, 

pozwoliłaby EBI na utrzymanie działalności zewnętrznej na obecnym poziomie bez 

konieczności ograniczania jej do krajów sąsiadujących borykających się obecnie z kryzysem 

migracyjnym i uchodźczym. 

 

Plan inwestycji zewnętrznych można przekształcić w niewiarygodnie skuteczne narzędzie 

przyspieszające zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Stanowi on 

spójne ramy na rzecz inwestycji, zachęca się w nim do zaangażowania w partnerstwo 

publiczno-prywatne, a także jest on wsparciem dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie zasady dźwigni finansowej w stosunku do 

funduszy pochodzących od UE, jej państw członkowskich i innych darczyńców, a także w 

stosunku do finansowania od instytucji finansowych i sektora prywatnego.  

 

Sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska i EBI powinny w większym stopniu 

koncentrować się na długofalowej kwestii zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy 

i stymulowania wzrostu gospodarczego, zamiast poświęcać większość swojej energii na 

rozwiązanie kryzysu uchodźczego i migracyjnego. Kraje o niskich i średnich dochodach są w 

największym stopniu dotknięte kryzysem uchodźczym. Zdecydowana większość osób 

przymusowo przesiedlonych żyje w krajach rozwijających się, które przyjmują 89% 

uchodźców i 99% osób wewnętrznie przesiedlonych1. 

W związku z tym niezbędne jest jednoznaczne rozróżnienie między długofalowym 

programem działań na rzecz rozwoju w kontekście celów zrównoważonego rozwoju, 

                                                 
1 Forcibly Displaced – Toward a development approach supporting refugees, the internally 

displaced, and their hosts [Przesiedlenia przymusowe – podejście rozwojowe z myślą o 

uchodźcach, osobach wewnętrznie przesiedlonych i krajach je przyjmujących], ADVANCE 

EDITION, The World Bank, 2016, str. 3 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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obejmującym kwestię wyeliminowania podstawowych przyczyn migracji, a krótkoterminową 

perspektywą udzielenia pomocy uchodźcom i przyjmującym ich społecznościom na 

obszarach dotkniętych kryzysem, zgodnie z zamierzeniem określonym w filarze nr 3 pakietu 

EBI w zakresie odporności.  

 

Sprawozdawca jest ponadto zdania, że niezmiernie istotne jest wspieranie małych i średnich 

przedsiębiorstw w przechodzeniu do sektora formalnego i w zakresie łatwiejszego dostępu do 

kredytów. Mając na uwadze, że 70% wszystkich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw na rynkach wschodzących nie ma wystarczającego dostępu do kredytów, 

poprawienie dostępu tych przedsiębiorstw do finansowania oraz znalezienie rozwiązań 

zapewniających dostęp do środków kapitałowych ma decydujące znaczenie dla umożliwienia 

wzrostu w tym potencjalnie dynamicznym sektorze, aby mógł on generować potrzebne 

miejsca pracy.  

 

 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Społeczność międzynarodowa stoi 

w obliczu bezprecedensowego kryzysu 

uchodźczego, który wymaga od niej 

solidarności i skutecznej mobilizacji 

zasobów finansowych; musi ona zmierzyć 

się z obecnymi problemami i wspólnie je 

przezwyciężyć. Konieczna jest współpraca 

wszystkich zaangażowanych podmiotów w 

celu wprowadzenia w życie 

zrównoważonych, średnio- i 

długoterminowych strategii politycznych i 

skutecznego wykorzystywania procedur i 

programów wspierających inicjatywy, 

które przyczyniają się do wyeliminowania 

pierwotnych przyczyn migracji. 

(1) Społeczność międzynarodowa stoi 

w obliczu bezprecedensowego kryzysu 

migracyjnego i uchodźczego, który 

wymaga od niej solidarności i skutecznej 

mobilizacji zasobów finansowych; musi 

ona zmierzyć się z obecnymi problemami i 

wspólnie je przezwyciężyć. Konieczna jest 

współpraca wszystkich zaangażowanych 

podmiotów w celu wprowadzenia w życie 

zrównoważonych, średnio- i 

długoterminowych strategii politycznych i 

skutecznego wykorzystywania istniejących 

programów z myślą o opracowywaniu i 

wspieraniu inicjatyw, które przyczyniają 

się do realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju oraz do wyeliminowania 

pierwotnych przyczyn presji migracyjnej, 

której źródłem jest ubóstwo, nierówność, 

wzrost demograficzny, brak zatrudnienia i 

perspektyw gospodarczych, zmiana 
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klimatu oraz długofalowe konsekwencje 

przymusowych przesiedleń. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Należy unikać wszelkich prób 

łączenia finansowania rozwoju z kontrolą 

granic, zarządzaniem przepływami 

migracyjnymi lub porozumieniami o 

readmisji. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Należy opracować nowe ramy 

partnerstwa z państwami trzecimi, które 

będą zorientowane na wyniki i będą 

uwzględniać wszystkie unijne polityki i 

instrumenty. W ramach tych nowych ram 

partnerstwa należy ustanowić plan 

inwestycji zewnętrznych mający na celu 

wspieranie inwestycji w regionach 

położonych poza granicami Unii i 

przyczynianie się do osiągnięcia celu 

zrównoważonego rozwoju. Instrument ten 

powinien również służyć realizacji celów 

programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i 

innych instrumentów finansujących 

działania zewnętrzne. 

(2) Należy opracować nowe ramy 

partnerstwa z państwami trzecimi, które 

będą zorientowane na wyniki i 

dostosowane do zasad skuteczności 

rozwoju oraz będą uwzględniać wszystkie 

unijne strategie polityczne i instrumenty. 

W ramach tych nowych ram partnerstwa 

należy ustanowić plan inwestycji 

zewnętrznych mający na celu 

stymulowanie zrównoważonych inwestycji 

z myślą o realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju w regionach 

położonych poza granicami Unii, 

nawiązywanie partnerskich kontaktów z 

unijnym i lokalnym sektorem prywatnym 

oraz przyczynianie się do osiągnięcia 

celów zrównoważonego rozwoju. 

Instrument ten powinien również służyć 

realizacji celów programu działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i 

programu działań z Addis Abeby, co 

obejmuje promowanie mobilizacji 

zasobów krajowych, a także celów 

realizowanych w ramach pozostałych 
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instrumentów finansujących działania 

zewnętrzne. Im intensywniej i szybciej 

dane państwo przeprowadza wewnętrzne 

reformy w zakresie budowania i 

umacniania instytucji demokratycznych, 

poszanowania praw człowieka i 

praworządności, tym większe wsparcie 

powinno otrzymać ze strony Unii. Takie 

podejście oparte na „pozytywnej 

warunkowości” może przynieść prawdziwe 

zmiany i zagwarantować zrównoważone 

wydatkowanie pieniędzy podatników 

unijnych. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby EBI był w stanie reagować w 

ramach swojego upoważnienia do 

udzielania pożyczek na rzecz państw 

trzecich na potencjalne zagrożenia i 

realizować unijne priorytety, a także 

działania w ramach strategicznej 

odpowiedzi mającej na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji, maksymalny pułap dla działań 

EBI z zakresu finansowania objętych 

gwarancją UE należy podwyższyć do 32 

300 000 000 EUR poprzez uruchomienie 

fakultatywnej dodatkowej kwoty w 

wysokości 3 000 000 000 EUR. W ramach 

upoważnienia ogólnego należy 

przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 EUR na 

projekty skierowane do uchodźców i 

społeczności ich przyjmujących 

realizowane w sektorze publicznym na 

obszarach dotkniętych kryzysem. 

(9) Aby w ramach swojego 

upoważnienia do udzielania pożyczek na 

rzecz państw trzecich EBI był w stanie 

reagować na pojawiające się wyzwania i 

realizować unijne priorytety, a także 

działania w ramach strategicznej 

odpowiedzi mającej na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

presji migracyjnej wynikającej z ubóstwa, 

nierówności, wzrostu demograficznego, 

braku zatrudnienia i perspektyw 

gospodarczych, a także zmiany klimatu, 

maksymalny pułap dla działań EBI z 

zakresu finansowania, objętych gwarancją 

UE, należy podwyższyć do 38 470 000 000 

EUR. W ramach upoważnienia ogólnego 

należy przeznaczyć kwotę 1 400 000 000 

EUR na projekty w sektorze publicznym 

mające na celu rozwój infrastruktury 

gospodarczej i społecznej w krajach 

partnerskich oraz w społecznościach 

zamieszkujących kraje tranzytowe i 

przyjmujące, przy czym szczególną uwagę 

należy poświęcić tworzeniu miejsc pracy i 

kwestii zrównoważoności. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W ramach nowego upoważnienia 

do udzielania pożyczek sektorowi 

prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w 

maksymalnej wysokości 2 300 000 000 

EUR na projekty eliminujące pierwotne 

przyczyny migracji, w ramach 

maksymalnego podwyższonego pułapu, 

która to kwota powinna być objęta 

gwarancją ogólną Unii. 

(10) W ramach nowego upoważnienia 

do udzielania pożyczek sektorowi 

prywatnemu należy przeznaczyć kwotę w 

maksymalnej wysokości 2 300 000 000 

EUR na projekty eliminujące pierwotne 

przyczyny migracji i przyczyniające się do 

długofalowej odporności gospodarczej 

społeczności w krajach przyjmujących i 

tranzytowych, w ramach maksymalnego 

podwyższonego pułapu, która to kwota 

powinna być objęta gwarancją ogólną Unii. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Jako jeden z głównych celów EBI 

w ramach jego upoważnienia do 

udzielania pożyczek na rzecz państw 

trzecich wsparcie dla 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw, jak i wsparcie 

na rzecz rozwoju lokalnego sektora 

prywatnego wymaga wspólnych wysiłków, 

aby operacje EBI koncentrowały się na 

poprawie dostępu mikroprzedsiębiorstw i 

MŚP do finansowania i kredytów, 

udzielaniu pomocy technicznej, 

promowaniu przedsiębiorczości oraz 

umożliwieniu świadczenia odpowiednich 

usług finansowych gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom, tak aby 

mikroprzedsiębiorstwom i MŚP łatwiej 

było przejść z niestabilnej gospodarki 

nieformalnej do sektora formalnego. 

Celem działań EBI z zakresu 

finansowania powinno być również 

udzielanie silnego wsparcia małym 
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projektom inwestycyjnym realizowanym 

przez MMŚP i ułatwianie 

internacjonalizacji MMŚP, zwłaszcza na 

odległych obszarach wiejskich oraz w 

szczególności w dziedzinie uzdatniania 

wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz 

energii odnawialnej. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10b) Należy przeprowadzić rewizję 

upoważnienia EBI do udzielania pożyczek 

na rzecz państw trzecich, aby zadbać o 

jego dostosowanie do zasad skuteczności 

rozwoju i celów zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Do zakresu upoważnienia EBI 

należy dodać nowy cel – eliminowanie 

pierwotnych przyczyn migracji. 

(11) Do zakresu upoważnienia EBI 

należy dodać nowy cel: eliminowanie 

pierwotnych przyczyn migracji oraz 

przyczynianie się do długofalowego 

zrównoważonego rozwoju. Projekty 

finansowane w ramach tego nowego celu 

powinny co do zasady spełniać kryteria 

oficjalnej pomocy rozwojowej 

ustanowione przez Komitet Pomocy 

Rozwojowej OECD oraz być zgodne z art. 

208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz z Wytycznymi ONZ 

dotyczącymi biznesu i praw człowieka. 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 12 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Należy zapewnić 

komplementarność i koordynację z 

unijnymi inicjatywami eliminującymi 

pierwotne przyczyny migracji, w tym ze 

wsparciem Unii na rzecz trwałej 

reintegracji odesłanych migrantów w 

państwach ich pochodzenia. 

skreśla się 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Zgodnie z porozumieniem 

paryskim przyjętym w ramach Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu4 EBI powinien 

dążyć do utrzymania obecnych wysokich 

nakładów na działania związane z 

klimatem w ramach swojego upoważnienia 

do udzielania pożyczek na rzecz państw 

trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. 

swoje inwestycje związane z klimatem 

realizowane w krajach rozwijających się z 

25 % do 35 %. 

(13) Zgodnie z porozumieniem 

paryskim przyjętym w ramach Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu4 EBI powinien 

dążyć do zwiększenia obecnych wysokich 

nakładów na działania związane z 

klimatem w ramach swojego upoważnienia 

do udzielania pożyczek na rzecz państw 

trzecich, tak aby zwiększyć do 2020 r. 

swoje inwestycje związane z klimatem 

realizowane w krajach rozwijających się z 

25 % do 35 % zgodnie z zobowiązaniem 

podjętym w swojej strategii klimatycznej. 

EBI powinien uwzględnić konkluzje Rady 

Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. 

dotyczące stopniowego wycofywania 

dotacji szkodliwych dla środowiska lub 

gospodarki, w tym dotacji na wydobycie 

paliw kopalnych. 

_________________ _________________ 

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 

kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w 

imieniu Unii Europejskiej, porozumienia 

paryskiego przyjętego w ramach Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 

19.4.2016, s. 1). 

4 Decyzja Rady (UE) 2016/590 z dnia 11 

kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania, w 

imieniu Unii Europejskiej, porozumienia 

paryskiego przyjętego w ramach Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 103 z 

19.4.2016, s. 1). 
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Uzasadnienie 

W swojej strategii klimatycznej przyjętej pod koniec 2015 r. EBI podjął zobowiązanie 

dotyczące zwiększenia do końca 2020 r. nakładów na projekty dotyczące działań w dziedzinie 

klimatu w krajach rozwijających się do 35 %. Oświadczenie to powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w jego upoważnieniu do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich. 

Podobnie w działaniach Unii z zakresu udzielania pożyczek państwom trzecim należy w pełni 

odzwierciedlić konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Na potrzeby swoich ram pomiaru 

wyników EBI powinien opracować i 

wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących 

projektów sektora publicznego i 

prywatnego skierowanych do uchodźców i 

społeczności ich przyjmujących. 

Sprawozdania na temat działań EBI z 

zakresu finansowania, które Komisja 

przedstawia corocznie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, powinny zatem 

obejmować ocenę wkładu działań EBI z 

zakresu finansowania mających na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji. 

(15) Na potrzeby swoich ram pomiaru 

wyników EBI powinien opracować i 

wdrożyć zestaw wskaźników dotyczących 

projektów w sektorze publicznym i 

prywatnym, mających na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji oraz budowanie długofalowej 

odporności gospodarczej w 

społecznościach krajów tranzytowych i 
przyjmujących. Sprawozdania na temat 

działań EBI z zakresu finansowania, które 

Komisja przedstawia corocznie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

powinny zatem obejmować ocenę wkładu 

działań EBI z zakresu finansowania w 

realizację tych celów, zwłaszcza ocenę 

wkładu w realizację zrównoważonych 

celów rozwoju, ocenę zaangażowania 

lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 

a także ocenę dostosowania do priorytetów 

Unii w dziedzinie działań zewnętrznych 

oraz do unijnych priorytetów 

budżetowych. EBI powinien podejmować 

wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

wzmocnienie jego odpowiedzialności 

przed Parlamentem Europejskim dzięki 

przejrzystości i dostępowi do informacji 

oraz poprzez systematyczne publikowanie 

wyników, ewaluacji i ocen oddziaływania 

projektów za pośrednictwem ram pomiaru 

wyników. 
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Poprawka   12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Pułap dotyczący możliwości 

realokowania przez EBI środków między 

poszczególnymi regionami w okresie 

objętym upoważnieniem należy zwiększyć 

z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie 

przypadków, gdy konieczne jest podjęcie 

działań w odpowiedzi na naglące i 

kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć 

podczas okresu, na jaki udzielono EBI 

upoważnienia, i które mogą zostać uznane 

za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. 

Realokacji nie mogą podlegać środki 

przewidziane w ramach upoważnienia do 

udzielania pożyczek sektorowi 

prywatnemu wynoszące 2 300 000 000 

EUR ani też kwota 1 400 000 000 EUR 

przeznaczona na projekty w sektorze 

publicznym, ponieważ środki te mają 

służyć wyeliminowaniu pierwotnych 

przyczyn migracji. 

(16) Pułap dotyczący możliwości 

realokowania przez EBI środków między 

poszczególnymi regionami w okresie 

objętym upoważnieniem należy zwiększyć 

z 10 % do 20 %; dotyczy to wyłącznie 

przypadków, gdy konieczne jest podjęcie 

działań w odpowiedzi na naglące i 

kryzysowe sytuacje, które mogą zaistnieć 

podczas okresu, na jaki udzielono EBI 

upoważnienia, i które mogą zostać uznane 

za priorytety unijnej polityki zewnętrznej. 

EBI powinien zawiadamiać Parlament 

Europejski o każdej decyzji dotyczącej 

realokacji, przedstawiając sprawozdanie 

uzasadniające i ocenę skutków. Środki 

przewidziane w ramach upoważnienia do 

udzielania pożyczek sektorowi 

prywatnemu, wynoszące 2 300 000 000 

EUR, oraz kwotę 1 400 000 000 EUR 

przeznaczoną na projekty w sektorze 

publicznym w ramach inicjatywy EBI na 

rzecz budowania odporności należy w 

całości wykorzystać do realizacji 

odpowiednich celów i nie należy 

dokonywać ich realokacji. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Maksymalny pułap dla działań EBI z 

zakresu finansowania w ramach gwarancji 

UE w latach 2014–2020 nie może 

przekroczyć kwoty 32 300 000 000 EUR. 

Kwot, które zostały początkowo 

przeznaczone na działania z zakresu 

Maksymalny pułap dla działań EBI z 

zakresu finansowania w ramach gwarancji 

UE w latach 2014–2020 nie może 

przekroczyć kwoty 38 470 000 000 EUR. 

Kwot, które zostały początkowo 

przeznaczone na działania z zakresu 
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finansowania, ale które zostały następnie 

anulowane, nie wlicza się do pułapu. 

finansowania, ale które zostały następnie 

anulowane, nie wlicza się do pułapu. 

Uzasadnienie 

Proponowany wzrost jest konieczny, jeżeli EBI ma przyczynić się do realizacji szeregu 

strategii i priorytetów UE, w tym dotyczących Ukrainy i innych od niedawna kwalifikujących 

się krajów. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) kwota w maksymalnej wysokości 

30 000 000 000 EUR w ramach 

upoważnienia ogólnego, z czego na 

projekty w sektorze publicznym 

skierowane do uchodźców i społeczności 

ich przyjmujących przeznaczono 

maksymalnie 1 400 000 000 EUR; 

a) kwota w maksymalnej wysokości 

36 170 000 000 EUR w ramach 

upoważnienia ogólnego, z czego na 

projekty w sektorze publicznym, 

realizowane w ramach inicjatywy EBI na 

rzecz budowania odporności i mające na 

celu wyeliminowanie pierwotnych 

przyczyn migracji, w tym zmiany klimatu, 

długofalową modernizację infrastruktury 

społeczno-gospodarczej oraz rozwój z 

myślą o osobach przymusowo 

przesiedlonych i społecznościach 
przyjmujących, przeznacza się 

maksymalnie 1 400 000 000 EUR; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) kwota w maksymalnej wysokości 2 

300 000 000 EUR w ramach upoważnienia 

do udzielania sektorowi prywatnemu 

pożyczek na cele projektów eliminujących 

pierwotne przyczyny migracji. 

b) kwota w maksymalnej wysokości 2 

300 000 000 EUR w ramach upoważnienia 

do udzielania sektorowi prywatnemu 

pożyczek na projekty realizowane w 

ramach inicjatywy EBI na rzecz 
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budowania odporności, których celem jest 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 
migracji, długofalowa modernizacja 

infrastruktury społecznej i gospodarczej 

oraz rozwój z myślą o osobach 

przymusowo przesiedlonych i 

społecznościach przyjmujących; 

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) strategiczna odpowiedź mająca na 

celu wyeliminowanie pierwotnych 

przyczyn migracji; 

d) strategiczna odpowiedź mająca na 

celu wyeliminowanie pierwotnych 

przyczyn migracji wynikających z 

ubóstwa, nierówności, wzrostu 

demograficznego, braku zatrudnienia i 

perspektyw gospodarczych oraz zmiany 

klimatu, a także przyczynianie się do 

długofalowej odporności gospodarczej 

społeczności w krajach przyjmujących i 

tranzytowych; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 aa) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W krajach rozwijających się, w 

rozumieniu definicji zawartej w 

sporządzanym przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

wykazie odbiorców oficjalnej pomocy 

rozwojowej, działania EBI z zakresu 

finansowania pośrednio przyczyniają się, 

zgodnie z art. 208 i 209 TFUE, do 

„4.  W krajach rozwijających się, w 

rozumieniu definicji zawartej w 

sporządzanym przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

wykazie odbiorców oficjalnej pomocy 

rozwojowej, działania EBI z zakresu 

finansowania koncentrują się, zgodnie z 

art. 208 i 209 TFUE, na realizacji celów 
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realizacji celów polityki Unii w dziedzinie 

współpracy na rzecz rozwoju, takich jak 

ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost 

gospodarczy sprzyjający włączeniu 

społecznemu oraz zrównoważony rozwój 

gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”; 

polityki Unii w dziedzinie współpracy na 

rzecz rozwoju, w szczególności takich jak 

ograniczanie ubóstwa poprzez wzrost 

gospodarczy sprzyjający włączeniu 

społecznemu oraz zrównoważony rozwój 

gospodarczy, środowiskowy i społeczny.”. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu zapewnienia, by inwestycje sektora 

prywatnego miały największy wpływ na 

rozwój, EBI dąży do wzmocnienia 

lokalnego sektora prywatnego w krajach 

będących beneficjentami poprzez 

wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z 

ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z 

zakresu finansowania wspierających 

realizację ogólnych celów określonych w 

ust. 1 EBI dąży również do lepszego 

wspierania projektów inwestycyjnych 

realizowanych przez MŚP z Unii. Aby 

skutecznie monitorować wykorzystanie 

środków finansowych na rzecz odnośnych 

MŚP, EBI ustanawia i utrzymuje 

odpowiednie postanowienia umowne 

nakładające standardowe obowiązki 

sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa 

finansowego i beneficjentów.”;. 

W trosce o to, by inwestycje sektora 

prywatnego miały największy wpływ na 

rozwój, EBI dąży do wzmocnienia przede 

wszystkim lokalnego sektora prywatnego, 

w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw, w krajach 

będących beneficjentami poprzez 

wspieranie lokalnych inwestycji, zgodnie z 

ust. 1 lit. a). W ramach swoich działań z 

zakresu finansowania wspierających 

realizację ogólnych celów określonych w 

ust. 1 EBI dąży do skuteczniejszego 

wspierania projektów inwestycyjnych 

realizowanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa przy jednoczesnym 

opracowywaniu nowych projektów 

inwestycyjnych zarządzanych przez 

mikroprzedsiębiorstwa i MŚP oraz 

wspomaganiu procesu 

umiędzynarodowienia 

mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Aby 

skutecznie monitorować i oceniać 

wykorzystanie środków finansowych na 

rzecz odnośnych mikroprzedsiębiorstw i 

MŚP, EBI przeprowadza staranne badanie 

due diligence oraz ustanawia i utrzymuje 

odpowiednie postanowienia umowne 

nakładające standardowe obowiązki 
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sprawozdawcze na instytucje pośrednictwa 

finansowego i beneficjentów końcowych. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI 

powinien dążyć do utrzymania obecnego 

wysokiego poziomu działań związanych z 

klimatem, przy czym minimalne działania 

w tym zakresie muszą stanowić kwotowo 

przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z 

zakresu finansowania. 

W okresie objętym niniejszą decyzją EBI 

powinien dążyć do utrzymania obecnego 

wysokiego poziomu działań związanych z 

klimatem, przy czym minimalne działania 

w tym zakresie muszą stanowić kwotowo 

przynajmniej 25 % ogółu działań EBI z 

zakresu finansowania, a cel ten należy 

stopniowo zwiększać, tak by do 2020 r. 

wyniósł on co najmniej 35 %. 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 8 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację ogólnych celów 

określonych w ust. 1 lit. d) wspierają 

projekty inwestycyjne, które eliminują 

pierwotne przyczyny migracji, 

przyczyniają się do długoterminowej 

odporności gospodarczej i zapewniają 

zrównoważony rozwój w krajach będących 

beneficjentami. Działania EBI z zakresu 

finansowania służą w szczególności 

zaspokojeniu zwiększonych potrzeb w 

zakresie infrastruktury i powiązanych 

usług w odpowiedzi na napływ 

migrantów, a także zwiększeniu szans 

znalezienia zatrudnienia przez uchodźców 

i członków społeczności ich 

Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację ogólnych celów 

określonych w ust. 1 lit. d) wspierają 

projekty inwestycyjne, które eliminują 

pierwotne przyczyny presji migracyjnej 

wynikającej z ubóstwa, zapóźnienia 

rozwojowego, nierówności, wzrostu 

demograficznego, braku zatrudnienia i 

możliwości gospodarczych, a także zmiany 

klimatu, przyczyniają się do 

długoterminowej odporności gospodarczej 

i zapewniają zrównoważony rozwój w 

krajach będących beneficjentami, przy 

jednoczesnym zapewnieniu zgodności z 

celami zrównoważonego rozwoju. 

Działania EBI z zakresu finansowania 
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przyjmujących, aby wesprzeć integrację 

gospodarczą i umożliwić uchodźcom 

uzyskanie samodzielności. 

służą w szczególności wzmocnieniu 

działań humanitarnych i wsparciu 

tworzenia godnych miejsc pracy, przy 

jednoczesnym zapewnieniu pełnego 

poszanowania praw człowieka, praw 

pracowniczych i socjalnych, 

podstawowych wolności i uwzględniania 

aspektu płci poprzez stosowanie podejścia 

opartego na prawach obejmującego 

wszystkie prawa człowieka i prawa 

socjalne zgodnie z zasadami 

przejrzystości, uczestnictwa, 

niedyskryminacji i rozliczalności. W 

ramach działań EBI z zakresu 

finansowania uznaje się, że 

równouprawnienie płci jest zagadnieniem 

przekrojowym w kontekście osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju. Aspekt płci 

uwzględniany jest we wszystkich 

działaniach z zakresu finansowania. EBI 

zadba o opracowanie planu działania w 

zakresie równości płci do dnia 31 grudnia 

2017 r., a także o to, by wszelkie jego 

działania w ramach tego upoważnienia 

były zgodne z jego strategią na rzecz 

równości płci, przyjętą w grudniu 2016 r. 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c a (nowa) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 3 – ustęp 9 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 ca) ustęp 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Gwarancja UE obejmuje wyłącznie 

działania EBI z zakresu finansowania 

realizowane w kwalifikujących się krajach, 

które zawarły z EBI umowę ramową 

określającą warunki prawne, na jakich 

prowadzone są takie działania. 

„9. Gwarancja UE obejmuje wyłącznie 

działania EBI z zakresu finansowania 

realizowane w kwalifikujących się krajach, 

które zawarły z EBI umowę ramową 

określającą warunki prawne, na jakich 

prowadzone są takie działania. Warunki 

prawne, na jakich prowadzone są takie 

działania, obejmują również normy 

środowiskowe, społeczne oraz normy 

dotyczące praw człowieka i pracy. 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Uzasadnienie 

Umowy ramowe zawarte pomiędzy EBI a państwem otrzymującym finansowanie obejmują 

między innymi postanowienia dotyczące opodatkowania, wymienialności walut, przekazów 

pieniężnych, kwestii celnych i opodatkowania projektów, procedur przetargowych i 

traktowania przedstawicieli banku. Umowy ramowe powinny zatem obejmować zobowiązania 

w zakresie kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa, praw człowieka i pracy. 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) W art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „EBI zapewnia wdrożenie zasady 

dobrowolnej, uprzedniej i świadomej 

zgody przed podjęciem działań z zakresu 

finansowania mających wpływ na grunty i 

zasoby naturalne.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=PL) 

Uzasadnienie 

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację praw ludów tubylczych, uznając 

ich prawa i wymieniając w szczególności zasadę dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody 

jako warunek wstępny wszelkich działań mających wpływ na ziemię ich przodków, grunty i 

zasoby naturalne. Zasady tej należy przestrzegać również w ramach działań EBI. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 3b) W art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „EBI opracowuje praktyczne wytyczne 

dotyczące oceny aspektów związanych z 

wszystkimi podstawowymi prawami 

człowieka, które mają zostać zastosowane 

podczas oceny ex ante i bieżącego 

monitorowania poszczególnych projektów, 

w tym projektów, w których uczestniczą 

pośrednicy finansowi, w oparciu o 

istniejące ramy, w szczególności 

strategiczne ramy i plan działania UE na 

rzecz praw człowieka.”; 

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„b) EBI opracowuje wskaźniki 

dotyczące projektów, które są realizowane 

w ramach strategicznej odpowiedzi 

mającej na celu wyeliminowanie 

pierwotnych przyczyn migracji;”; 

„b) w porozumieniu i we współpracy z 

zainteresowanymi stronami i 

społeczeństwem obywatelskim EBI 
opracowuje wskaźniki dotyczące 

projektów, które są realizowane w ramach 

strategicznej odpowiedzi mającej na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji oraz przyczynienie się do 

długofalowej odporności gospodarczej 

społeczności w krajach przyjmujących i 

tranzytowych; 

 

Poprawka   25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 aa) w art. 11 ust. 1 lit. c) otrzymuje 

brzmienie: 
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„c)  ocenę wkładu działań EBI z 

zakresu finansowania w realizację unijnych 

celów polityki zewnętrznej i celów 

strategicznych, z uwzględnieniem 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych, o których mowa w art. 5;”; 

„c)  ocenę wkładu działań EBI z 

zakresu finansowania w realizację unijnych 

celów polityki zewnętrznej i celów 

strategicznych. 

 Komisja, we współpracy z Europejską 

Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), 

tworzy ramy i metodykę rocznej 

sprawozdawczości EBI dotyczącej jego 

działań objętych gwarancją wspólnotową i 

ich zgodności z ogólnymi zasadami 

leżącymi u podstaw działań zewnętrznych 

Unii, o których mowa w art. 21 TUE. 

Kluczowym celem tej sprawozdawczości 

jest monitorowanie przestrzegania przez 

EBI obowiązków wynikających z Traktatu 

o Unii Europejskiej, a w szczególności 

przepisów art. 21, obejmujących 

poszanowanie i wspieranie praw 

człowieka, eliminację ubóstwa i 

zarządzanie zagrożeniami dla środowiska. 

 Metodyka ta zostanie opracowana przez 

Komisję i ESDZ w ciągu roku po wejściu 

w życie niniejszej zmienionej decyzji i 

będzie oparta na składaniu przez EBI 

sprawozdań dotyczących przestrzegania 

praw człowieka, zgodnie z wymogami 

strategicznych ram i planu działania UE 

dotyczących praw człowieka. 

 Na podstawie rocznej sprawozdawczości 

EBI Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu co roku własną ocenę 

informacji przedstawionych przez EBI i 

sugeruje ewentualne zmiany strategii i 

procedur realizowanych przez EBI w celu 

przyjęcia przez państwa członkowskie po 

uwzględnieniu opinii Parlamentu 

Europejskiego na temat tych zmian. 

Ewentualne zalecenia Komisji 

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 

dotyczące sposobów usprawnienia 

sprawozdawczości EBI w tym celu są 

uwzględniane przez EBI przy aktualizacji 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych. 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) ocenę wkładu działań EBI z 

zakresu finansowania w strategiczną 

odpowiedź mającą na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji. ; 

j) ocenę wkładu działań EBI z 

zakresu finansowania w strategiczną 

odpowiedź mającą na celu 

wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 

migracji wynikających z ubóstwa, 

nierówności, wzrostu demograficznego, 

braku zatrudnienia i perspektyw 

gospodarczych oraz zmiany klimatu, a 

także przyczynianie się do długofalowej 

odporności gospodarczej społeczności w 

krajach przyjmujących i tranzytowych; 

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 12 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 5a) W art. 12 ust. 1 zdanie 

wprowadzające otrzymuje brzmienie 

„1.  Zgodnie ze swoją polityką w 

zakresie przejrzystości i unijnymi 

zasadami dotyczącymi dostępu do 

dokumentów i informacji oraz stopniowo 

ze standardami Międzynarodowej 

Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy 

EBI udostępnia do publicznej wiadomości 

na swoich stronach internetowych 

informacje dotyczące:”; 

„1.  Zgodnie ze swoją polityką w 

zakresie przejrzystości i unijnymi 

przepisami dotyczącymi dostępu do 

dokumentów i informacji oraz stopniowo 

ze standardami Międzynarodowej 

Inicjatywy na rzecz Przejrzystości Pomocy 

EBI udostępnia do publicznej wiadomości 

na swoich stronach internetowych 

informacje dotyczące:”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/PL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b) do art. 12 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ba) EBI publikuje w swoim rejestrze 

publicznym następujące dokumenty: 

 – wszystkie arkusze pomiaru 

wyników dla projektów objętych niniejszą 

gwarancją, a w szczególności projektów 

wskazujących sposób, w jaki gwarancja ta 

przyczynia się do realizacji celów 

zewnętrznych działań Unii, podkreślając 

w szczególności ich gospodarczy, 

społeczny i środowiskowy wpływ; 

 – sprawozdania z monitoringu i 

oceny; 

 – sprawozdania z ukończenia 

projektów; 

 – opinie sporządzone przez Komisję 

w ramach procedury określonej w art. 19 

Statutu EBI.” 

Uzasadnienie 

Dostęp do informacji i dokumentów objętych niniejszą gwarancją powinien być oparty 

bezpośrednio na obowiązujących unijnych przepisach w sprawie dostępu do dokumentów i 

ujawniania informacji, takich jak rozporządzenie nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w 

sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz 

rozporządzenie nr 1367/2006 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień 

Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i 

organów Wspólnoty. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący decyzji 
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Załącznik II 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Załącznik II – część B – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja Europa Wschodnia, Zakaukazie 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik II 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Załącznik II – część B – ustęp 2 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rosja skreśla się 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik II 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Załącznik II – część C – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, 

Gwatemala, Honduras, Kolumbia, 

Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, 

Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, 

Urugwaj, Wenezuela 

Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, 

Ekwador, Gwatemala, Honduras, 

Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, 

Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, 

Salwador, Urugwaj, Wenezuela 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik III 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Załącznik III – część B – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Europa Wschodnia, Zakaukazie i Rosja Europa Wschodnia, Zakaukazie 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik III 

Decyzja nr 466/2014/UE 

Załącznik III – część B – ustęp 2 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rosja skreśla się 
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