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WSKAZÓWKI 

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uznaje wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) we wznowienie działalności 

inwestycyjnej w UE po okresie kryzysów gospodarczych i finansowych; podkreśla, że w 

celu zapewnienia wysokiej wartości dodanej w obecnym okresie naprawczym oraz w 

warunkach lepszej dostępności kredytów w większości krajów i sektorów EBI musi 

właściwie ukierunkować swoją działalność na produkty i projekty, przy czym powinien 

szczególnie uwzględnić regiony o niskim poziomie działalności inwestycyjnej oraz kraje 

mające luki inwestycyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; podkreśla 

konieczność dalszego świadczenia przez EBI usług doradczych i finansowania w 

kluczowych obszarach takich jak finansowanie infrastruktury, łagodzenie zmiany klimatu 

i przystosowanie się do niej, rozwój obszarów miejskich oraz wspieranie MŚP; 

podkreśla, że rozszerzenie działalności finansowej EBI nie może zastąpić społecznie 

wyważonych i zrównoważonych reform strukturalnych ani zrównoważonej polityki 

budżetowej w państwach członkowskich;  

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zgodnie z notą działu gospodarczego EBI z dnia 28 

września 2017 r. łączne inwestycje zatwierdzone przez grupę EBI w latach 2015 i 2016 

przyczynią się do podniesienia unijnego PKB o 2,3% do 2020 r. i utworzenia 2,25 mln 

miejsc pracy, co świadczy o znaczącym wpływie makroekonomicznym EBI; zachęca EBI 

do dalszego rozszerzania zdolności w zakresie analizy makroekonomicznej, w tym badań 

dotyczących makroekonomicznych skutków swojej działalności, oraz ogólnych prac 

analitycznych i badań sektorowych, a także zakresu empirycznych artykułów i publikacji, 

aby stać się także „bankiem wiedzy”; wzywa EBI do dalszej poprawy procedury oceny 

projektów przez stosowanie pełniejszych, bardziej precyzyjnych i dopracowanych 

wskaźników oddziaływania; 

3. podkreśla, że należy zminimalizować ryzyko wypierania sektora prywatnego przez 

koncentrowanie się na długoterminowym finansowaniu, które w innym przypadku nie 

byłoby dostępne dla klientów EBI na rynkach, lub przez podejmowanie większego 

ryzyka biznesowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej zdolności kredytowej EBI, 

mianowicie poprzez wspieranie finansowania projektów, które nie zostałyby 

sfinansowane w inny sposób, w szczególności innowacyjnych przedsiębiorstw typu 

start-up oraz MŚP; popiera podejście EBI przewidujące ułatwienia w mobilizowaniu 

prywatnego kapitału przy pomocy kredytów i gwarancji; zwraca ponadto uwagę, że 

wartość dodana finansowania przez EBI polega również na świadczeniu usług doradztwa 

technicznego i budowaniu zdolności, tak aby ułatwić osiągnięcie przez projekty stadium 

gotowości do inwestowania i szybką mobilizację zasobów, która jest często szybsza niż 

w sektorze prywatnym; 

4. dostrzega znaczenie odgrywania przez EBI antycyklicznej roli w ostatnich latach; uważa, 

że jednym z kluczowych priorytetów EBI, kiedy gospodarka wróci do poziomu 

inwestycji sprzed kryzysu, powinno być skupienie się na udzielaniu pomocy w 

eliminowaniu luk inwestycyjnych w obszarach, w których rynki zawodzą, np. z powodu 

koncentrowania się przez nie na krótkoterminowych celach i ich niemożności właściwej 

wyceny długoterminowych efektów zewnętrznych, w celu podniesienia poziomu 
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zrównoważonych inwestycji, przyśpieszenia postępu technologicznego i innowacji 

technologicznych, a tym samym osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 

podkreśla potrzebę nadania priorytetu opartym na innowacjach projektom 

zapewniającym wyraźną wartość dodaną dla UE, jak również projektom wspierającym 

rozwój regionalny, takim jak rewitalizacja obszarów wiejskich oraz innych mniej 

dostępnych i słabo rozwiniętych obszarów; przypomina, że EBI powinien odgrywać 

podstawową rolę we wdrażaniu strategii „Europa 2020” za pośrednictwem programu 

„Horyzont 2020”; 

5. wzywa EBI do dalszego udzielania wsparcia finansowego na rzecz zrównoważonych, 

lokalnych źródeł energii w celu przezwyciężenia wysokiego poziomu zależności 

energetycznej Europy od zewnętrznych źródeł energii i zagwarantowania bezpieczeństwa 

dostaw; 

6. przypomina, że ponad 90% unijnych MŚP to mikroprzedsiębiorstwa zapewniające niemal 

30% miejsc pracy w sektorze prywatnym; zauważa, że mikroprzedsiębiorstwa są bardziej 

narażone na wstrząsy gospodarcze niż większe spółki i mogą mieć ograniczony dostęp do 

usług kredytowych, w szczególności jeśli mają siedzibę w regionie, w którym warunki 

gospodarcze i bankowe są niesprzyjające; apeluje do EBI o rozważenie strategii mającej 

na celu przeciwdziałanie trudnościom, jakie napotykają MŚP w uzyskaniu dostępu do 

finansowania projektów; 

7. podkreśla, że EBI przyczyniał się i nadal się przyczynia do ograniczenia luki 

inwestycyjnej w zakresie inwestycji publicznych; podkreśla, że inwestycje, 

odpowiedzialne i zrównoważone reformy strukturalne oraz rozsądna polityka budżetowa 

muszą stanowić integralną część ogólnej strategii; apeluje o skoordynowanie działalności 

EBI w państwach członkowskich z działalnością rządów, polityką i celami określonymi 

w krajowych programach reform oraz w zaleceniach dla poszczególnych krajów, jeżeli 

tylko takie skoordynowanie jest możliwe; 

8. podkreśla, że na szczeblu unijnym istnieją poważne przyczyny strukturalne powodujące, 

że zwiększają się luki inwestycyjne między państwami członkowskimi; apeluje do EBI o 

zwiększenie pomocy technicznej w celu rozwiązywania problemów związanych z niską 

zdolnością do opracowywania projektów w niektórych państwach członkowskich; zwraca 

się do EBI o przekazywanie bardziej szczegółowych informacji na temat miejsc pracy 

powstających pośrednio lub bezpośrednio w wyniku każdego finansowanego projektu; 

9. przypomina, że należy w trybie pilnym ocenić wpływ brexitu na bieżący budżet EBI i 

jego działalność, aby umożliwić tej instytucji dalsze funkcjonowanie; zauważa, że 

Zjednoczone Królestwo zapewniało 16,11% kapitału EBI, co stanowiło 3,5 mld EUR 

kapitału wpłaconego i 35,7 mld EUR kapitału na żądanie; podkreśla, że należy ustalić 

kwotę wkładu Zjednoczonego Królestwa do budżetu EBI, jak również przyszłe 

zaangażowanie gospodarcze Zjednoczonego Królestwa; apeluje do państw 

członkowskich o zadbanie o to, aby wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii nie 

spowodowało utraty zdolności EBI do wspierania gospodarki UE; podkreśla w związku z 

tym potrzebę jak najszybszego uzyskania pewności prawa w odniesieniu do bieżących 

projektów współfinansowanych przez EBI w Zjednoczonym Królestwie; uważa, że o ile 

przed formalnym wystąpieniem z Unii Zjednoczone Królestwo należy traktować tak jak 

każde inne państwo członkowskie w odniesieniu do inwestycji, to jednak EBI słusznie 

uzależnia inwestycje od zapewnień, że kryteria kwalifikowalności inwestycji, zwłaszcza 
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dotyczące norm środowiskowych, będą spełnione przez cały okres trwania tych 

inwestycji; 

10. przyjmuje z zadowoleniem konkluzje Rady z dnia 10 października 2017 r. w sprawie 

finansowania działań w związku ze zmianą klimatu1 oraz zobowiązanie EBI do 

wspierania zobowiązań Unii wynikających z porozumienia paryskiego; podkreśla, jak 

ważny jest dostęp do wystarczającego finansowania dla zrównoważonych inwestycji 

ekologicznych, m.in. w przypadku bioprzemysłu2; uważa, że w wyniku przeglądu 

polityki energetycznej EBI, przewidywanego na 2018 r., powinien powstać ambitny plan 

działania z myślą o dostosowaniu inwestycji EBI do celu 1,5 stopnia Celsjusza, którego 

osiągnięcie znacznie ograniczyłoby zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu i jej skutki 

dzięki stopniowemu wycofywaniu projektów opartych na paliwach kopalnych oraz 

nadaniu priorytetu projektom przyczyniającym się do zwiększenia ilości energii 

dostępnej ze źródeł odnawialnych i uzyskanej w wyniku podniesienia efektywności 

energetycznej;  

11. zauważa, że pomimo osiągnięcia ogólnego celu na poziomie 25% wsparcie EBI na rzecz 

działań w dziedzinie klimatu w dalszym ciągu odzwierciedla różne warunki rynkowe, w 

związku z czym w przypadku 16 państw członkowskich nie osiągnięto poziomu 20%; 

zaznacza, że w 2016 r. inwestycji w działania w dziedzinie klimatu dokonywano przede 

wszystkim w tych państwach UE, których gospodarki były najsilniejsze;  

12. apeluje do EBI o współpracę z małymi uczestnikami rynku i lokalnymi spółdzielniami w 

celu zainicjowania łączenia projektów na małą skalę w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych, aby umożliwić im zakwalifikowanie się do przyznania dofinansowania 

przez EBI; 

13. wzywa Komisję do uważnej oceny i kontroli kosztów związanych z szeregiem 

upoważnień udzielonych EBI; przypomina, że biorąc pod uwagę obecny poziom zasobów 

finansowych i kadrowych, ponoszone w związku z tym koszty administracyjne mogą 

mieć wpływ na jego ogólne wyniki; 

14. podkreśla, że konieczne jest, aby EBI przeprowadzał operacje zewnętrzne, dzięki czemu 

jego działalność będzie szczególnie ukierunkowana na dziedziny o dużym znaczeniu dla 

UE; w związku z tym wskazuje na rozszerzenie upoważnienia EBI do udzielania 

pożyczek na rzecz państw trzecich w celu prowadzenia intensywniejszej działalności w 

krajach ubiegających się o członkostwo, krajach południowego sąsiedztwa, w regionie 

Morza Śródziemnego, Ameryce Łacińskiej i Azji; zwraca ponadto uwagę, że operacje 

EBI mają duży potencjał, aby pomóc w poprawie sytuacji gospodarczej w regionach o 

kluczowym znaczeniu geopolitycznym, w szczególności na Ukrainie, która stoi obecnie 

w obliczu ogromnego napięcia gospodarczego ze względu na toczący się konflikt zbrojny 

we wschodniej części kraju; 

15. wzywa do zwiększenia pomocy finansowej na rzecz projektów, które mogłyby pomóc w 

ograniczeniu kosztów gospodarczych związanych z kryzysem migracyjnym, a 

jednocześnie być źródłem pozytywnych skutków dla obywateli, uchodźców i innych 

migrantów w państwach członkowskich, w których napływ uchodźców i migrantów jest 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf 
2 Takich jak rozsądne, dobrze ocenione projekty, które nie są finansowane w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu. 

http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf
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największy; 

16. przyjmuje z zadowoleniem wykazywaną przez EBI wolę zastosowania najwyższych 

standardów w celu zapobiegania oszustwom podatkowym, uchylaniu się od 

opodatkowania, unikaniu opodatkowania, agresywnemu planowaniu podatkowemu, 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu1; uważa jednak, że wciąż istnieją kwestie 

wymagające poprawy; wzywa zatem EBI do zakończenia współpracy z pośrednikami, 

jurysdykcjami i krajami, które nie przestrzegają standardów Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i UE, w tym również z podmiotami prowadzącymi 

działalność w krajach figurujących w unijnym wykazie państw trzecich wysokiego 

ryzyka w zakresie prania pieniędzy oraz w zapowiedzianym unijnym wykazie jurysdykcji 

niechętnych współpracy w sprawach podatkowych; 

17. wzywa EBI, aby podczas inwestowania w państwach trzecich uwzględniał kontekst 

lokalny; przypomina, że inwestycje w państwach trzecich nie mogą opierać się wyłącznie 

na podejściu zakładającym maksymalizację zysków, ale ich celem musi być także 

zapewnienie długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 

generowanego przede wszystkim przez sektor prywatny, oraz zmniejszanie ubóstwa 

dzięki tworzeniu miejsc pracy i lepszemu dostępowi do zasobów produkcyjnych;  

18.  podkreśla konieczność posiadania przez EBI wiarygodnych i kompletnych informacji na 

temat własności rzeczywistej ostatecznych odbiorców środków EBI, również wówczas, 

gdy finansowanie opiera się na funduszach private equity; dlatego wzywa EBI do 

wzmocnienia jego procedury należytej staranności oraz przejrzystości podczas pracy z 

pośrednikami finansowymi; 

19. zauważa, że Komisja zablokowała w przeszłości niektóre projekty zgłoszone przez 

międzynarodowe instytucje finansowe2, ponieważ projekty te bez uzasadnionej 

przyczyny przewidywały skomplikowane rozwiązania podatkowe wynikające z 

niekorzystnych systemów podatkowych w krajach trzecich lub z braku systemu 

podatkowego; wzywa Komisję oraz EBI do uwzględnienia w jego sprawozdaniu 

rocznym informacji na temat projektów, w przypadku których fundusze zostały 

przeniesione do jurysdykcji offshore; podkreśla konieczność wyeliminowania przez 

międzynarodowe instytucje finansowe ryzyka, że fundusze unijne w sposób pośredni lub 

bezpośredni zostaną wykorzystane do unikania opodatkowania i oszustw podatkowych; 

20. ponownie wzywa Komisję, by wprowadziła zmiany w prawodawstwie europejskim, w 

tym w przepisach dotyczących statutu EBI, rozporządzeniu w sprawie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), czterech rozporządzeniach 

dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz pięciu europejskich funduszach strukturalnych 

i inwestycyjnych (Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskim 

Funduszu Społecznym, Funduszu Spójności, Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim) w celu 

wprowadzenia zakazu korzystania ze środków unijnych przez beneficjentów lub 

pośredników finansowych, którym udowodniono udział w uchylaniu się od 

                                                 
1 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm and 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-

of-terrorism-framework.htm 
2 Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Globalny Fundusz Efektywności 

Energetycznej oraz Energii Odnawialnej. 

http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm


  

AD\1139911PL.docx 7/10 PE609.635v02-00 

 PL 

opodatkowania lub oszustwie podatkowym; 

21. zwraca uwagę, że ze 120 spraw zgłoszonych w 2016 r. wydziałowi ds. nadużyć 

finansowych Inspekcji Generalnej (IG/IN) 53% przekazali pracownicy grupy EBI; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że procedura zgłaszania oszustw jest obecnie dostępna na 

stronie internetowej EBI w 30 językach1; uważa, że EBI powinien uważnie śledzić 

bieżące działania w zakresie ochrony sygnalistów na szczeblu UE i konsekwentnie 

doskonalić możliwości zgłaszania spraw; 

22. zauważa różnorodność doświadczeń związanych z projektami EFIS; popiera dalszą 

wymianę najlepszych praktyk między EBI a państwami członkowskimi w celu 

zapewnienia wydajności gospodarczej i odpowiedniego wykorzystania dźwigni 

finansowej planu inwestycyjnego dla Europy, co będzie miało wpływ na życie obywateli 

UE, oraz zachęca do tych działań; 

23. przyznaje, że dostęp do finansowania nadal stanowi główną barierę dla rozwoju sektora 

kultury i sektora kreatywnego; podkreśla pilną potrzebę inicjatyw finansowych 

ukierunkowanych na wzmocnienie tych sektorów; podkreśla potencjał EBI i EFIS do 

wspierania sektora kreatywnego, przede wszystkim przez finansowanie MŚP; wzywa 

EBI do rozwiązania problemu braku finansowania przez EFIS sektora kultury i sektora 

kreatywnego przez zbadanie możliwości interakcji z programem „Kreatywna Europa”; 

24. przypomina, że instrumenty służące przenoszeniu ryzyka nie mogą być wolne od ryzyka, 

jeżeli mają się przyczynić do rozwoju gospodarczego UE, a także spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej; podkreśla, że EBI i jego akcjonariusze muszą 

być tego w pełni świadomi; zachęca EBI do dokonania oceny możliwości wprowadzenia 

oferty bezpośredniego zakupu obligacji EBI; 

25. przyjmuje z zadowoleniem strategię grupy EBI na rzecz równości płci i wzmocnienia 

pozycji gospodarczej kobiet, opublikowaną w 2017 r.; sugeruje, aby grupa EBI 

rozważyła kwestię uwzględniania aspektu płci w swoich operacjach finansowych; 

apeluje, aby plan działania w sprawie równości płci został wdrożony szybko, wyznaczał 

ambitne cele i aby zostały do niego dołączone konkretne wskaźniki; 

26. uważa, że grupa EBI, we współpracy z odpowiednimi partnerami krajowymi, powinna 

poprawić komunikację w celu poszerzenia wiedzy MŚP na temat możliwości 

finansowania oraz w celu lepszego informowania obywateli o lokalnych i konkretnych 

projektach finansowanych ze środków UE; 

27. zauważa, że EBI składa Parlamentowi trzy sprawozdania ze swojej działalności rocznie 

oraz że na wniosek Parlamentu i jego komisji prezes i pracownicy EBI regularnie 

uczestniczą w przesłuchaniach; przypomina jednakże o swoim apelu o zapewnienie 

wyższego stopnia rozliczalności parlamentarnej i przejrzystości EBI; w związku z tym 

ponawia apel o podpisanie międzyinstytucjonalnego porozumienia między EBI a 

Parlamentem w sprawie wymiany informacji, przewidującego m.in. możliwość 

kierowania przez posłów pytań wymagających odpowiedzi na piśmie do prezesa EBI; 

28. wnioskuje o to, aby prowadzenie sprawozdawczości w podziale na kraje, bez żadnych 

wyjątków, uczynić kluczowym elementem strategii EBI w zakresie społecznej 

                                                 
1 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
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odpowiedzialności przedsiębiorstw;  

29. zaleca zbadanie przez nową Prokuraturę Europejską możliwości włączenia operacji EBI 

w zainteresowanych państwach członkowskich w zakres jego działalności; 

30. apeluje do grupy EBI o jak najszybsze przyjęcie przeglądu polityki EBI dotyczącej 

sygnalizowania nieprawidłowości oraz o zadbanie o większą niezależność, zasadność, 

dostępność, przewidywalność i przejrzystość mechanizmu rozpatrywania skarg, w tym 

poprzez włączenie doń dyrektorów i wzmocnienie ochrony osób wnoszących skargę; 

uważa, że środki te w sposób oczywisty leżą w interesie banku, zainteresowanych stron i 

instytucji unijnych. 
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