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Poprawka 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych 
instrumentów w celu finansowania 
projektów o znacznym potencjale w 
zakresie zrównoważoności oraz odnośnie 
do korzyści społeczno‑innowacyjnych;

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla wznowienia działalności 
inwestycyjnej w UE, której poziom jest 
niższy od średniej historycznej; podkreśla, 
że EBI powinien unikać podejmowania 
większego ryzyka ze względu na 
niestabilność klimatu inwestycyjnego w 
UE spowodowaną skrajnie akomodacyjną 
polityką prowadzoną przez EBC w 
odniesieniu do stóp procentowych, która 
mogła prowadzić do powstania baniek 
cenowych na rynkach aktywów w całej 
Europie i przyczyniła się do tego, że 
odsetek przedsiębiorstw zombie w Europie 
sięga 10 %, jak stwierdzono w 
sprawozdaniu ma temat stanu gospodarki 
w 2018 r. opracowanym przez Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych; 
apeluje o odpowiednie zdekapitalizowanie 
EBI po brexicie, biorąc pod uwagę, że 
udział Zjednoczonego Królestwa w 
kapitale banku wynosi 18 %;

Or. en

Poprawka 2
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
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średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; odnotowuje, że przy 
okazji przeglądu przepisów dwupaku i 
sześciopaku Europejska Rada Budżetowa 
podkreśliła, że obecne zasady fiskalne UE 
nie zapobiegają znaczącym cięciom 
inwestycji publicznych; przyjmuje z 
zadowoleniem, że Komisja zobowiązała się 
do dokonania przeglądu tych zasad; 
apeluje do Komisji, aby we wniosku 
ustawodawczym zwróciła szczególną 
uwagę na tę kwestię podniesioną przez 
Europejską Radę Budżetową i zapewniła, 
by zasady fiskalne UE stanowiły wsparcie 
dla przyszłych dążeń EBI na rzecz 
zwiększenia poziomu inwestycji 
publicznych w UE; podkreśla ponadto, że 
aby zrealizować te ambicje, konieczne 
może okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 3
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
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inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych i gospodarczych 
ambicji UE ani jej ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, 
konkurencyjności, innowacji i tworzenia 
miejsc pracy; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI, pod warunkiem że takie 
pożyczki będą spełniać kryteria 
kwalifikowalności stosowane przez EBI 
oraz że utrzymanie ratingu kredytowego 
EBI na poziomie AAA będzie sprawą 
najwyższej wagi, przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści gospodarczych i społecznych, a 
także w zakresie konkurencyjności, 
innowacji i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
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zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych; 
apeluje do EBI o interwencję w przypadku 
wystąpienia konkretnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku, takich jak kryzys finansowy i 
trudności w dostępie MŚP i innowatorów 
do finansowania;

Or. it

Poprawka 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w całej Europie 
oraz dla finansowania na szczeblu 
lokalnym w celu zaspokojenia potrzeb 
obywateli; ubolewa, że obecny poziom 
inwestycji w UE nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI z różnymi rodzajami 
podziału, przy jednoczesnym podnoszeniu 
kapitału własnego i rozwoju wiedzy 
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korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

fachowej w zakresie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; apeluje o 
odpowiednie dokapitalizowanie EBI, aby 
umożliwić mu korzystanie z 
innowacyjnych instrumentów w celu 
finansowania projektów o znacznym 
potencjale w zakresie zrównoważoności 
oraz odnośnie do korzyści 
społeczno‑innowacyjnych;

Or. fr

Poprawka 6
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jednak wciąż jest 
niższy od średniej historycznej i nie 
wystarczy do zaspokojenia społecznych 
ambicji UE ani jej ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i innowacji; 
podkreśla, że aby zrealizować te ambicje, 
konieczne może okazać się podejmowanie 
większego ryzyka przez EBI, szczególnie 
w tych sektorach i regionach, którym nie 
udaje się przyciągnąć inwestycji z 
zewnątrz, przy jednoczesnym podnoszeniu 
kapitału własnego i rozwoju wiedzy 
fachowej w zakresie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; apeluje o 
odpowiednie dokapitalizowanie EBI, aby 
umożliwić mu korzystanie z 
innowacyjnych instrumentów w celu 
finansowania projektów, aby stymulować 
nowe znaczące inwestycje o znacznym 
potencjale w zakresie zrównoważoności 
oraz odnośnie do korzyści 
społeczno‑innowacyjnych;
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Or. en

Poprawka 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych 
instrumentów w celu finansowania 
projektów o znacznym potencjale w 
zakresie zrównoważoności oraz odnośnie 
do korzyści społeczno‑innowacyjnych;

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych i gospodarczych 
ambicji UE ani jej ambicji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i innowacji; 
podkreśla, że aby zrealizować te ambicje, 
konieczne może okazać się podejmowanie 
większego ryzyka przez EBI przy 
jednoczesnym podnoszeniu kapitału 
własnego i rozwoju wiedzy fachowej w 
zakresie innowacyjnych instrumentów 
finansowych w celu finansowania 
projektów o znacznym potencjale w 
zakresie zrównoważoności oraz odnośnie 
do korzyści społecznych, gospodarczych, a 
także w zakresie konkurencyjności i 
innowacji; podkreśla wpływ i dodatkowość 
działalności EBI w odniesieniu do 
inwestycji w całej UE i docenia jego 
otwartość na współpracę z partnerami, o 
czym jest mowa w operacyjnym planie 
działań EBI na rok 2019;

Or. en

Poprawka 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o ogólne zwiększenie 
dokapitalizowania EBI, aby umożliwić mu 
udzielanie większej liczby pożyczek 
długoterminowych i korzystanie z 
innowacyjnych instrumentów w celu 
finansowania projektów o znacznym 
potencjale w zakresie zrównoważoności 
oraz odnośnie do korzyści 
społeczno‑innowacyjnych, niezależnie od 
ostatecznego porozumienia między 
Zjednoczonym Królestwem a EBI po 
brexicie;

Or. en

Poprawka 9
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
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jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych;

jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 
dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno‑innowacyjnych, 
szczególnie projektów tworzących 
zrównoważone miejsca pracy, 
zmniejszających nierówności, 
wspierających spójność społeczną i 
regionalną;

Or. en

Poprawka 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się podejmowanie większego 
ryzyka przez EBI przy jednoczesnym 
podnoszeniu kapitału własnego i rozwoju 
wiedzy fachowej w zakresie 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; apeluje o odpowiednie 

1. podkreśla znaczenie działalności 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) dla podniesienia obecnego poziomu 
inwestycji w UE, który jest niższy od 
średniej historycznej i nie wystarczy do 
zaspokojenia społecznych ambicji UE ani 
jej ambicji w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i innowacji; podkreśla, że aby 
zrealizować te ambicje, konieczne może 
okazać się zwiększenie aktywności przez 
EBI przy jednoczesnym podnoszeniu 
kapitału własnego i rozwoju wiedzy 
fachowej w zakresie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; apeluje o 
odpowiednie dokapitalizowanie EBI, aby 
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dokapitalizowanie EBI, aby umożliwić mu 
korzystanie z innowacyjnych instrumentów 
w celu finansowania projektów o 
znacznym potencjale w zakresie 
zrównoważoności oraz odnośnie do 
korzyści społeczno-innowacyjnych;

umożliwić mu korzystanie z 
innowacyjnych instrumentów w celu 
finansowania projektów o znacznym 
potencjale w zakresie zrównoważoności 
oraz odnośnie do korzyści społeczno-
innowacyjnych;

Or. pl

Poprawka 11
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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, tj. przez 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;

Or. en
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Poprawka 12
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyjmuje z zadowoleniem, że w 
2018 r. grupa EBI zainwestowała 23,3 
mld EUR w MŚP i spółki o średniej 
kapitalizacji oraz wsparła 374 tys. 
mniejszych przedsiębiorstw; uważa, że 
jednym z podstawowych celów EBI musi 
nadal być wspieranie MŚP, i wzywa do 
położenia większego nacisku na 
finansowanie MŚP w celu zmniejszenia 
niedopasowania poziomu płynności tych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 13
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. odnotowuje, że w raporcie 
inwestycyjnym EBI za rok 2019 
podkreślono fakt, że inwestycje 
infrastrukturalne zatrzymały się na 
poziomie 1,7 % PKB UE, najniższym w 
Europie od 15 lat; stanowczo zachęca 
EBI, aby dalej dążył do wspierania 
kolejnych inwestycji na rzecz bardziej 
zrównoważonej i konkurencyjnej 
gospodarki europejskiej;

Or. en

Poprawka 14



AM\1194884PL.docx 13/64 PE644.953v01-00

PL

Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że działalność 
finansowa EBI nie może zastąpić reform 
strukturalnych służących wzrostowi 
wydajności ani zrównoważonej polityki 
budżetowej w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

2. odrzuca zobowiązanie 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r., ponieważ przyczyni się to do 
powstania zielonych baniek cenowych na 
rynkach aktywów w całej UE, co zagraża 
odporności i zrównoważonemu 
charakterowi europejskich rynków 
finansowych; apeluje do Komisji o 
nieprzedstawianie zbyt ambitnego nowego 
europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji,

Or. en
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Poprawka 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50% do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

2. Odnotowuje zobowiązanie nowo 
wybranej przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50% do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
działalności finansowej EBI do celów 
porozumienia paryskiego w ramach 
czasowych, które nie zaszkodzą innym 
zobowiązaniom EBI.; apeluje do Komisji o 
jak najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, biorąc pod 
uwagę realne potrzeby poszczególnych 
państw członkowskich i regionów oraz 
przy uwzględnieniu dodatkowych 
zobowiązań finansowych, a także o pełne 
poparcie dla EBI w jego dążeniu do 
poszerzenia prowadzenia działalności 
zrównoważonej aktywności; jednocześnie 
przywołuje, że EBI został powołany w celu 
niwelowania nierówności gospodarczych i 
społecznych w ramach UE; w tym 
kontekście podkreśla kluczową rolę EBI 
dla sprawnego funkcjonowania przyszłego 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Or. pl

Poprawka 17
Enikő Győri

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności; apeluje do 
Komisji o rozważenie odmiennej sytuacji 
gospodarczej i możliwości państw 
członkowskich oraz o wypracowanie 
sposobu na preferencyjne traktowanie lub 
przedłużenie okresu przejściowego w 
przypadku krajów objętych polityką 
spójności, tak aby przejście na gospodarkę 
neutralną dla klimatu nie było dla nich 
nadmiernym obciążeniem;

Or. en

Poprawka 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 2. z zadowoleniem przyjmuje 
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zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do EBI, aby przeznaczył 
pozostałe środki finansowe na zajęcie się 
transformacją technologiczną, 
zapewnienie środków na długoterminowe 
badania i innowacje, MŚP, wspieranie 
gospodarki społecznej oraz wzmocnienie 
spójności społecznej i terytorialnej, 
zwłaszcza przez uzupełnienie istniejących 
luk inwestycyjnych w mieszkalnictwie 
publicznym i infrastrukturze; apeluje do 
Komisji o jak najszybsze przedstawienie 
ambitnego nowego europejskiego planu na 
rzecz zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

Or. en

Poprawka 19
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także decyzję Rady 
Dyrektorów EBI dotyczącą zwiększenia 
udziału EBI w finansowaniu działań 
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rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

klimatycznych i na rzecz zrównoważenia 
środowiskowego do co najmniej 50 % do 
2025 r., a także decyzję dotyczącą 
dostosowania wszelkiej działalności 
finansowej EBI do celów porozumienia 
paryskiego do końca 2020 r.; apeluje do 
Komisji o jak najszybsze przedstawienie 
ambitnego nowego europejskiego planu na 
rzecz zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności; podkreśla 
znaczenie uzupełnienia tych celów 
środkami mającymi na celu zapewnienie, 
by finansowanie przez EBI przyczyniało 
się do sprawiedliwej transformacji dla 
regionów lub krajów w większym stopniu 
dotkniętych kryzysem, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie;

Or. en

Poprawka 20
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 

2. odnotowuje zobowiązanie 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.;
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zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

Or. en

Poprawka 21
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; przyjmuje z zadowoleniem, że EBI 
zobowiązał się do zaprzestania 
finansowania projektów dotyczących ropy 
naftowej, gazu i węgla po roku 2021; 
apeluje do Komisji o jak najszybsze 
przedstawienie ambitnego nowego 
europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności; wzywa EBI 
do przyjęcia kluczowej roli w 
zrównoważonym finansowaniu zarówno w 
Europie, jak i poza nią;

Or. en
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Poprawka 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej 
przewodniczącej Komisji do 
przekształcenia części EBI w bank 
klimatyczny, a także zobowiązania prezesa 
EBI dotyczące zwiększenia udziału EBI w 
finansowaniu działań klimatycznych i na 
rzecz zrównoważenia środowiskowego do 
co najmniej 50 % do 2025 r., a także 
zobowiązania dotyczące dostosowania 
wszelkiej działalności finansowej EBI do 
celów porozumienia paryskiego do końca 
2020 r. i zasad przyszłego Europejskiego 
Zielonego Ładu; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie ambitnego 
nowego europejskiego planu na rzecz 
zrównoważonych inwestycji, w tym 
również dodatkowych zobowiązań 
finansowych, a także o pełne poparcie dla 
EBI w jego dążeniu do prowadzenia 
zrównoważonej działalności;

Or. en

Poprawka 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywa sektor publiczny w realizacji 
celów inwestycyjnych przedstawionych 
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przez nową Komisję Europejską, tj. 
uwolnienia w ciągu najbliższej dekady 1 
bln EUR na inwestycje w zieloną 
transformację; wzywa zatem EBI do 
zwiększenia wsparcia technicznego i 
długoterminowego finansowania dla gmin 
i przedsiębiorstw publicznych oraz do 
zwiększenia do 75 % kwoty finansowania 
EBI dla wszystkich kwalifikujących się 
projektów publicznych wspierających 
zieloną transformację;

Or. en

Poprawka 24
Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że Unia Europejska 
i państwa członkowskie nie inwestują 
wystarczająco dużo w walkę ze zmianą 
klimatu, cyfrową rewolucję i usługi 
publiczne, co stanowi zagrożenie dla 
transformacji ekologicznej i nierówności 
dochodowych w Europie;

Or. fr

Poprawka 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania tzw. złotej reguły dotyczącej 
wydatków publicznych na inwestycje w 
zakresie społecznej i ekologicznej 
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transformacji w kierunku zrównoważonej, 
bezemisyjnej gospodarki, w tym na 
projekty współfinansowane przez EBI, nie 
uwzględniając ich tym samym przy 
obliczaniu krajowego deficytu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. przyjmuje z zadowoleniem podjętą 
przez Radę Dyrektorów EBI decyzję o 
zaprzestaniu finansowania większości 
projektów w dziedzinie energii z paliw 
kopalnych od końca 2021 r. oraz o 
stopniowym zwiększaniu udziału 
finansowania przeznaczonego na 
działania w dziedzinie klimatu i 
zrównoważenie środowiskowe, tak aby 
osiągnąć poziom 50 % jego operacji od 
2025 r.; podkreśla, że zgodnie z przyszłą 
polityką EBI dotyczącą udzielania 
pożyczek wyjątkowe finansowanie gazu 
jako przejściowego źródła energii jest 
możliwe, jeżeli gaz jest wykorzystywany w 
połączeniu z odnawialnymi źródłami 
energii jako technologia pomostowa w 
celu zastąpienia węgla, w przypadku gdy 
nie istnieją alternatywne rozwiązania, pod 
warunkiem że zostaną wprowadzone 
zabezpieczenia w celu uniknięcia efektu 
blokady i będą podejmowane działania 
mające zapewnić, by ścieżka redukcji 
emisji była zgodna z celami porozumienia 
paryskiego; podkreśla, że finansowanie 
energii z odnawialnych źródeł musi być 
traktowane priorytetowo;

Or. en
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Poprawka 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do 
dekarbonizacji; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 28
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 

3. podkreśla, że aby EBI został 
uznany za wiarygodne i pewne źródło 
inwestycji w gospodarkę europejską, jego 
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wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do 
dekarbonizacji; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

cele nie mogą być upolitycznione, a 
inwestycje muszą opierać się przede 
wszystkim na wpływie, jaki wywierają na 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie; 
podkreśla, że ze względu na 
prawdopodobieństwo, że w Europie w 
najbliższej przyszłości ponownie nastąpi 
recesja, EBI powinien skoncentrować się 
przede wszystkim na działaniach 
wspierających wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
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opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego; 
podkreśla, jak ważne jest, by projekty, 
które mają być finansowane lub 
współfinansowane przez EBI, były zgodne 
z krajowymi celami w zakresie klimatu 
powiązanymi z wdrażaniem COP 21;

Or. it

Poprawka 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do 
dekarbonizacji; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

3. odnotowuje podjętą przez Radę 
Dyrektorów EBI decyzję o zaprzestaniu 
finansowania większości projektów w 
dziedzinie energii z paliw kopalnych od 
końca 2021 r. oraz o stopniowym 
zwiększaniu udziału finansowania 
przeznaczonego na działania w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenie środowiskowe, 
tak aby osiągnąć poziom 50 % jego 
operacji od 2025 r.; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

Or. en
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Poprawka 31
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny i strategię dotyczącą 
energetyki, celom określonym w 
porozumieniu paryskim oraz 
Europejskiemu Zielonemu Ładowi; 
apeluje do EBI o uzależnienie wsparcia dla 
przedsiębiorstw od ich zobowiązania się do 
dekarbonizacji; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 32
Joachim Schuster

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 3. podkreśla, że aby EBI stał się 
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bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować 
wszystkie swoje działania, w tym również 
operacje prowadzone przez Europejski 
Fundusz Inwestycyjny, celom określonym 
w porozumieniu paryskim; apeluje do EBI 
o uzależnienie wsparcia dla 
przedsiębiorstw od ich zobowiązania się do 
dekarbonizacji; apeluje do EBI o 
stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

bankiem klimatycznym UE, powinien on 
także podporządkować wszystkie swoje 
działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 33
Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych, w tym inwestycji gazowych, 
oraz podporządkować wszystkie swoje 
działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
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odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

Or. fr

Poprawka 34
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE, powinien on 
do końca 2020 r. zaprzestać finansowania 
wszelkich projektów w dziedzinie paliw 
kopalnych oraz podporządkować wszystkie 
swoje działania, w tym również operacje 
prowadzone przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, celom określonym w 
porozumieniu paryskim; apeluje do EBI o 
uzależnienie wsparcia dla przedsiębiorstw 
od ich zobowiązania się do dekarbonizacji; 
apeluje do EBI o stosowanie unijnych ram 
taksonomicznych, kiedy zostaną już 
formalnie przyjęte, w charakterze punku 
odniesienia dla inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

3. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
EBI o zaprzestaniu finansowania 
projektów w dziedzinie paliw kopalnych 
do końca 2021 r. oraz o 
podporządkowaniu całego swojego 
portfela, w tym operacji prowadzonych 
przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, 
celom określonym w porozumieniu 
paryskim; apeluje do EBI o zachęcanie 
przedsiębiorstw, które otrzymują wsparcie 
z EBI, do zobowiązywania się do 
dekarbonizacji oraz o oferowanie 
doradztwa na temat sposobów, w jakie 
przedsiębiorstwa mogą obniżać 
emisyjność; apeluje do EBI o stosowanie 
unijnych ram taksonomicznych, kiedy 
zostaną już formalnie przyjęte, w 
charakterze punku odniesienia dla 
inwestycji klimatycznych i 
środowiskowych; wzywa EBI do 
opracowania wiarygodnej metodologii w 
zakresie pomiaru, publikowania i 
wdrażania środków służących 
dostosowywaniu operacji finansowania do 
celów porozumienia paryskiego;

Or. en
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Poprawka 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa EBI i państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby w 
trakcie całego procesu stopniowego 
wycofywania regiony, w których lokalna 
gospodarka i zatrudnienie są w wysokim 
stopniu powiązane z paliwami kopalnymi i 
w których brakuje odpowiedniego 
finansowania, otrzymywały rekompensatę 
w formie znacznych inwestycji w szkolenia 
i alternatywnych możliwości 
gospodarczych, gwarantujących wysokiej 
jakości miejsca pracy, które są przyjazne 
środowisku, zapewniając tym samym 
sprawną transformację, która nikogo nie 
pozostawia samemu sobie; uważa, że 
kluczowe znaczenie w tym względzie 
będzie miała spójność i koordynacja z 
innymi instrumentami finansowymi UE;

Or. en

Poprawka 36
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę aktywnego 
wspierania obszarów, w których miejsca 
pracy są obecnie zależne od sektorów o 
wysokim wskaźniku emisji, gdzie 
potrzebne są nowe zielone miejsca pracy; 
wzywa EBI do wspierania sprawiedliwej 
transformacji dla wysokoemisyjnych 
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regionów i społeczności;

Or. en

Poprawka 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
usunąć; przypomina, że EBI jest bankiem 
państw członkowskich, które są jego 
udziałowcami, a zatem nie jest instytucją 
UE, co oznacza, że państwa członkowskie 
powinny podejmować decyzje 
inwestycyjne bez ingerencji Komisji lub 
innych instytucji UE;

Or. en

Poprawka 38
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 4. podkreśla, że w przyszłych 
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strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, nie 
powinien być głównym motorem sukcesu 
EFIS i że taką samą wagę należy 
przywiązywać do zrównoważonego 
rozwoju i skutków społecznych; wzywa 
EBI do przeznaczenia odpowiedniego 
finansowania z EFIS i programu InvestEU 
na projekty, które w istotny sposób 
przyczyniają się do realizacji celów UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i jej 
celów społecznych, zgodnie ze stosownymi 
przepisami UE; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach opracowanych w 
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sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

ramach segmentu na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i infrastruktury 
lub segmentu na rzecz inwestycji 
społecznych i umiejętności; wzywa 
Komisję do zadbania o to, aby metody 
sprawdzania zgodności z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, stosowane w 
ramach programu InvestEU, były w pełni 
zgodne z celami UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz aby 
kryteria oceny projektów społecznych 
uwzględniały zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 40
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
wyraża ubolewanie, że EBI finansuje 
projekty, które doprowadziły do naruszeń 
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praw człowieka; podkreśla, że wykryto 
pewne uchybienia w sposobie 
rozpatrywania przez EBI skarg złożonych 
w ramach mechanizmu rozpatrywania 
skarg; wzywa EBI do dokonywania 
systematycznej oceny wpływu danego 
projektu na prawa człowieka przed 
rozpoczęciem jego finansowania;

Or. en

Poprawka 41
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych oraz do 
zmniejszania nierówności; wzywa EBI, by 
w ramach swojej działalności pożyczkowej 
priorytetowo potraktował wspieranie 
osiągania celów zrównoważonego rozwoju 
określonych przez ONZ; wzywa Komisję 
do zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
w tym kontekście podkreśla konieczność 
przeprowadzania dokładnych ocen ex ante 
i ex post oraz zagwarantowania, aby 
projekty miały zrównoważony charakter i 
tworzyły faktyczną wartość dodaną pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym;

Or. it

Poprawka 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projekt opinii
Ustęp 4



PE644.953v01-00 34/64 AM\1194884PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
metody powinny także odzwierciedlać 
różnice pomiędzy obszarami objętymi 
programem InvestEU, aby umożliwić 
partnerom wykonawczym skuteczne 
wykorzystanie gwarancji UE;

Or. en

Poprawka 44
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
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zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

zrównoważonego rozwoju, zasięgu 
geograficznego i skutków społecznych; 
wzywa EBI do zwiększenia udziału 
finansowania z EFIS i programu InvestEU 
w projektach, które w istotny sposób 
przyczyniają się do realizacji celów UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i jej 
celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 45
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, były w pełni zgodne z celami 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4. podkreśla, że w przyszłych 
strategiach inwestycyjnych kluczowy cel 
ilościowy Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), 
polegający na zgromadzeniu środków w 
wysokości 500 mld EUR na dodatkowe 
inwestycje prywatne i publiczne, należy 
zastąpić mierzalnymi celami w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i skutków 
społecznych; wzywa EBI do zwiększenia 
udziału finansowania z EFIS i programu 
InvestEU w projektach, które w istotny 
sposób przyczyniają się do realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
jej celów społecznych; wzywa Komisję do 
zadbania o to, aby metody sprawdzania 
zgodności z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, stosowane w ramach programu 
InvestEU, uwzględniały cele UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. pl

Poprawka 47
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do EBI, aby zobowiązał się 
do wzmocnienia polityki 
przeciwdziałającej oszustwom 
podatkowym, uchylaniu się od 
opodatkowania i unikaniu 
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opodatkowania; przyjmuje z 
zadowoleniem nową politykę w zakresie 
jurysdykcji niechętnych współpracy i 
dobrego zarządzania w kwestiach 
podatkowych oraz wykorzystanie unijnego 
wykazu jurysdykcji niechętnych 
współpracy jako jednego z punktów 
odniesienia; podkreśla, że pozostają 
jednak pewne uchybienia w polityce 
wobec jurysdykcji nieprzestrzegających 
przepisów, które nie uniemożliwiają EBI 
ponownego finansowania projektów 
związanych z rajami podatkowymi, 
przyczyniając się tym samym do 
niesprawiedliwego opodatkowania; wzywa 
EBI do opracowania mechanizmów, 
dzięki którym nie będzie dochodziło do 
sprzyjania zjawisku unikania 
opodatkowania; wzywa EBI, aby nie 
finansował żadnej operacji, w której 
wykorzystywane są podmioty podlegające 
zerowemu opodatkowaniu albo stawce 
podatkowej niższej niż 50 % stawki 
obowiązującej w kraju realizacji projektu, 
w tym podmioty hybrydowe, lub by w 
takich przypadkach stosował klauzulę 
dotyczącą obowiązkowego przeniesienia; 
wzywa EBI, aby nie wykorzystywał 
podmiotów, w przypadku których może 
dojść do rozbieżności w kwalifikacji 
struktur hybrydowych, zwłaszcza jeżeli 
dany podmiot może korzystać z 
preferencyjnych systemów podatkowych, 
w tym z przeniesienia własności 
intelektualnej lub z umów licencyjnych w 
jurysdykcjach o niskich stawkach 
podatkowych, lub jeżeli podmioty nie są 
objęte przepisami regulującymi 
kontrolowane przedsiębiorstwa 
zagraniczne lub podatkami u źródła;

Or. en

Poprawka 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zaniepokojony wnioskami 
zawartymi w sprawozdaniu specjalnym 
Trybunału Obrachunkowego nr 3/2019; 
podkreśla, że w sprawozdaniu specjalnym 
stwierdzono, że w niektórych przypadkach 
wsparcie z EFIS jedynie zastąpiło inne 
źródła finansowania UE i EBI, a część 
środków przeznaczono na projekty, które 
mogły skorzystać z innych publicznych lub 
prywatnych źródeł finansowania; zauważa 
ponadto, że szacunki dotyczące 
przyciągnięcia dodatkowych inwestycji za 
sprawą EFIS były niekiedy zawyżone, a 
większość zainwestowanych środków 
trafiła do kilku większych państw 
członkowskich UE-15 posiadających 
sprawnie funkcjonujące krajowe banki 
prorozwojowe; wzywa EBI do 
zrealizowania zaleceń zawartych w 
sprawozdaniu specjalnym;

Or. en

Poprawka 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla kluczową rolę EBI w 
dążeniu do osiągnięcia celu UE, jakim jest 
konkurowanie w globalnej gospodarce 
przez zwiększenie innowacyjności i dalsze 
wprowadzanie technologii cyfrowych; 
wzywa EBI do dalszego promowania i 
zapewniania wsparcia finansowego na 
rzecz inwestycji w technologie cyfrowe, 
umiejętności cyfrowe pracowników i 
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przedsiębiorców, infrastrukturę cyfrową i 
budowanie zdolności podmiotów, które 
wymagają wsparcia w całym procesie 
cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przyjmuje z zadowoleniem decyzję 
EBI o dalszym wspieraniu celów polityki 
spójności i konwergencji także w formie 
projektów strukturalnych, 
ukierunkowanych na łagodzenie skutków 
nierówności np. w państwach i regionach, 
które wciąż mierzą się z trudnościami 
rozwojowymi; między innymi 
wynikającymi z nowej polityki 
klimatycznej EU; w tym kontekście wnosi 
o poszerzenie priorytetów EBI o skuteczną 
politykę spójności;

Or. pl

Poprawka 51
Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa EBI do ograniczenia 
finansowania projektów takich jak węzły 
lotniskowe, które są sprzeczne z projektem 
zazieleniania EBI;

Or. fr
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Poprawka 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. odnotowuje wyniki zawarte w 
sprawozdaniu inwestycyjnym EBI za rok 
2019/2020 w odniesieniu do finansowania 
MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji; 
podkreśla, że należy zwiększyć starania i 
opracować skuteczniejsze metody, aby 
ułatwić MŚP oraz spółkom o średniej 
kapitalizacji w całej UE dostęp do 
finansowania, i w tym kontekście 
przyjmuje z zadowoleniem rolę, jaką EBI 
odgrywa w gwarancji budżetowej dla 
segmentu MŚP w ramach Funduszu 
InvestEU; apeluje do EBI o 
kontynuowanie i udoskonalanie działań 
mających na celu usunięcie barier 
utrudniających wejście na rynek i rozwój 
młodym MŚP, przedsiębiorstwom o 
średniej kapitalizacji, przedsiębiorstwom 
typu start-up i przedsiębiorstwom scale-up 
oraz zmniejszenie dysproporcji między 
krajami, jeśli chodzi o finansowanie 
zewnętrzne małych przedsiębiorstw w UE;

Or. en

Poprawka 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że finansowanie przez 
EBI powinno zapewniać dodatkowość w 
stosunku do projektów, które nie zostałyby 
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sfinansowane w inny sposób, oraz 
wspierać projekty zgodne z celami UE w 
obszarach, w których rynki nie inwestują, 
aby zapewniać długoterminowe 
finansowanie oraz szczególnie zachęcać 
do inwestycji w regionach i sektorach, w 
których jest to najbardziej potrzebne;

Or. en

Poprawka 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. ponadto zwraca uwagę, że 
dodatkowość finansowania przez EBI 
obejmuje także świadczenie usług 
doradztwa technicznego i budowanie 
zdolności, tak aby ułatwić doprowadzanie 
projektów do stadium gotowości do 
inwestowania i zapewnić szybką 
mobilizację zasobów, często następującą 
szybciej niż w sektorze prywatnym;

Or. en

Poprawka 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla potrzebę ograniczenia 
nierównego rozkładu geograficznego 
finansowania przez EBI i zapewnienia, 
aby było ono kierowane w szczególności 
do regionów słabiej rozwiniętych, do 
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których finansowanie przez EBI nie 
dociera w odpowiedni sposób, biorąc pod 
uwagę, że jednym z celów działania EBI 
jest gospodarcza i społeczna spójność UE; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź opracowania przez 
EBI pakietu dotyczącego transformacji 
energetycznej w celu udzielenia 
dodatkowego wsparcia tym państwom 
członkowskim, które borykają się z 
poważniejszymi problemami związanymi z 
transformacją;

Or. en

Poprawka 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa Komisję do zadbania o to, 
aby metody sprawdzania zgodności z 
zasadą zrównoważonego rozwoju 
stosowane w ramach programu InvestEU 
były w pełni zgodne z celami UE w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. wzywa państwa członkowskie do 
kontynuowania reform struktury 
zarządzania EBI, aby zadbać o większe 
zdemokratyzowanie kontroli nad jego 
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operacjami, umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu wywieranie znaczącego 
wpływu na strategię inwestycyjną EBI 
oraz zapewnić, w stosownych 
przypadkach, odpowiedni nadzór ze strony 
parlamentów narodowych;

Or. en

Poprawka 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. jest zdania, że aby EBI stał się 
bankiem klimatycznym UE i odegrał rolę 
w sprawiedliwej transformacji, musi 
rozwijać mechanizmy umożliwiające 
lepsze uwzględnianie w swojej strategii 
inwestycyjnej wkładu różnych 
zainteresowanych stron, takich jak 
eksperci ds. klimatu, związki zawodowe i 
organizacje pozarządowe;

Or. en

Poprawka 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości jego operacji i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju; apeluje do 
grupy EBI o poprawę sprawozdawczości 
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do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

w odniesieniu do tych kwestii; podkreśla w 
związku z tym potrzebę przeprowadzenia 
oceny ex ante i ex post w zakresie 
prognozowanego i osiągniętego 
oddziaływania gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego oraz 
ogólnego wpływu makroekonomicznego 
inwestycji EBI; podkreśla, że wyniki takiej 
analizy oddziaływania i wpływu powinny 
być podawane do publicznej wiadomości;

Or. en

Poprawka 60
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku; wzywa do zwiększenia 
odpowiedzialności EBI wobec Parlamentu 
Europejskiego przez utworzenie 
specjalnego podkomitetu monitorującego 
operacje EBI i udzielającego EBI 
wytycznych dotyczących polityki; wzywa 
EBI do udziału w dialogach na forum 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
obejmujących obowiązkową serię 
wysłuchań.
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Or. en

Poprawka 61
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o 
zapewnienie wysokiego poziomu 
przejrzystości i odpowiedzialności w 
odniesieniu do operacji gospodarczych, 
stosowania gwarancji UE, dodatkowości 
operacji EBI i ewentualnych planów na 
przyszłość dotyczących spółki zależnej 
EBI do spraw rozwoju, a także o poprawę 
sprawozdawczości w odniesieniu do tych 
kwestii; przypomina, że polityka 
przejrzystości grupy EBI opiera się na 
założeniu ujawniania informacji i 
powszechnego dostępu do jej dokumentów 
oraz informacji; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

Or. en

Poprawka 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
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dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności; 
przypomina, że jedynymi udziałowcami 
EBI są państwa członkowskie; podkreśla, 
że Parlament Europejski, Trybunał 
Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
powinny mieć więcej uprawnień w 
zakresie kontroli zewnętrznej w celu 
wzmocnienia sprawozdawczości z 
działalności EBI;

Or. it

Poprawka 63
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; apeluje do EBI, aby ten 
dokonał przeglądu swoich ram zwalczania 
korupcji w celu poprawy współpracy z 
organami europejskimi, w szczególności z 
OLAF i Prokuraturą Europejską, oraz 
wzywa do nałożenia na EBI obowiązku 
zgłaszania organom krajowym 
przypadków potencjalnych nadużyć 
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finansowych; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

Or. en

Poprawka 64
Niels Fuglsang

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, w tym o opracowanie 
odpowiedzialnej polityki podatkowej, aby 
uniknąć nieprzejrzystego i 
niezamierzonego korzystania z rajów 
podatkowych przez inwestowanie w 
fundusze private equity, jak wykazano w 
sprawozdaniu opracowanym przez 
organizację Counter Balance w 2016 r.1a, 
oraz o większą przejrzystość w odniesieniu 
do stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

_________________
1a Counter Balance, 2016: „The dark side 
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of EIB funds: How the EU’s bank 
supports non-transparent investment 
funds based in tax havens” [Ciemna 
strona funduszy EBI. Jak bank UE 
wspiera nieprzejrzyste fundusze 
inwestycyjne utworzone w rajach 
podatkowych].

Or. en

Poprawka 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; apeluje do EBI, aby dalej 
prowadził wśród podmiotów publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym i 
lokalnym za pośrednictwem biur 
łącznikowych w państwach członkowskich 
działania informacyjno-promocyjne na 
temat instrumentów, jakie oferuje; wzywa 
do sporządzenia protokołu ustaleń między 
EBI a Parlamentem w celu poprawy 
dostępu do dokumentów i danych EBI 
dotyczących strategicznej orientacji i 
polityki finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

Or. en

Poprawka 66
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Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku; apeluje, aby EBI wymagał od 
swoich klientów publicznej 
sprawozdawczości w podziale na kraje, nie 
czekając na wynik debaty na ten temat 
prowadzonej na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 67
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
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Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku; wzywa do uzależnienia 
finansowania EBI od podjęcia przez bank 
odpowiednich kroków mających na celu 
zwiększenie przejrzystości i rozliczalności;

Or. en

Poprawka 68
Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów określonych w 
porozumieniu paryskim, celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i celów 
zrównoważonego rozwoju, stosowania 
gwarancji UE, dodatkowości operacji EBI i 
ewentualnych planów na przyszłość 
dotyczących spółki zależnej EBI do spraw 
rozwoju, a także o poprawę 
sprawozdawczości w odniesieniu do tych 
kwestii; wzywa do sporządzenia protokołu 
ustaleń między EBI a Parlamentem w celu 
poprawy dostępu do dokumentów i danych 
EBI dotyczących strategicznej orientacji i 
polityki finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku; .

Or. en

Poprawka 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI i ewentualnych 
planów na przyszłość dotyczących spółki 
zależnej EBI do spraw rozwoju, a także o 
poprawę sprawozdawczości w odniesieniu 
do tych kwestii; wzywa do sporządzenia 
protokołu ustaleń między EBI a 
Parlamentem w celu poprawy dostępu do 
dokumentów i danych EBI dotyczących 
strategicznej orientacji i polityki 
finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

5. apeluje do grupy EBI o większą 
przejrzystość w odniesieniu do operacji 
gospodarczych, stosowania gwarancji UE, 
dodatkowości operacji EBI; wzywa do 
sporządzenia protokołu ustaleń między 
EBI a Parlamentem w celu poprawy 
dostępu do dokumentów i danych EBI 
dotyczących strategicznej orientacji i 
polityki finansowej na przyszłość w celu 
zagwarantowania większej rozliczalności 
banku.

Or. en

Poprawka 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do sporządzenia protokołu 
ustaleń między EBI a Parlamentem w 
celu poprawy dostępu do dokumentów i 
danych EBI dotyczących strategicznej 
orientacji i polityki finansowej na 
przyszłość, aby zagwarantować większą 
rozliczalność banku;

Or. en

Poprawka 71
Neena Gill
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyjmuje z zadowoleniem 
podpisanie przez EBI i Japońską Agencję 
Współpracy Międzynarodowej (JICA) w 
dniu 26 września 2019 r. protokołu 
ustaleń, który umożliwi dalsze 
współfinansowanie i współinwestowanie w 
krajach rozwijających się; stwierdza, że ta 
współpraca wzmacnia ważne partnerstwo 
strategiczne między EBI i JICA, jeśli 
chodzi o wspieranie projektów w 
państwach trzecich, które dotyczą 
zagadnień o charakterze globalnym;

Or. en

Poprawka 72
Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera zobowiązanie podjęte przez 
EBI w ramach trzeciej strategii na rzecz 
różnorodności i włączenia społecznego, 
obejmującej lata 2018–2021, dotyczące 
zwiększenia do 2021 r. odsetka kobiet na 
wyższych stanowiskach kierowniczych do 
50 %; ponadto wzywa EBI do 
zapewnienia, by w ciągu najbliższych 12 
miesięcy osiągnął cel, jakim jest uzyskanie 
certyfikatu EDGE (Economic Dividends 
for Gender Equality);

Or. en

Poprawka 73
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Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa EBI do kontynuowania 
współpracy z partnerami o podobnych 
zapatrywaniach w celu rozwiązania 
problemów o charakterze globalnym;

Or. en

Poprawka 74
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się ponadto o 
przeprowadzenie zewnętrznego przeglądu 
opłacalności działań inwestycyjnych EBI 
w ostatnim dziesięcioleciu, zwłaszcza z 
punktu widzenia tego, czy i w jaki sposób 
operacje EBI wytworzyły znaczącą 
wartość dodaną, bezpośrednio związaną z 
polityką Unii Europejskiej w zakresie 
wzrostu gospodarczego i konsolidacji;

Or. en

Poprawka 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że EBI powinien 
zapewnić społecznościom lokalnym i 
obywatelom, których dotyczą jego 
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operacje, odpowiednie konsultacje oraz 
dostęp do skutecznego i niezależnego 
mechanizmu składania skarg;

Or. it

Poprawka 76
Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do przeprowadzenia 
podstawowych reform monitorowania 
prowadzonych projektów, aby uczynić 
EBI instytucją bardziej odpowiedzialną, 
demokratyczną i przejrzystą; wzywa do 
wprowadzenia mechanizmów 
monitorowania pośredników, z których 
korzysta EBI;

Or. fr

Poprawka 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zwiększenia wsparcia 
finansowego na rzecz lokalnych źródeł 
energii, aby położyć kres dużej zależności 
Europy od zewnętrznych źródeł energii i 
zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

Or. en

Poprawka 78
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Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. jest zbulwersowany niedawnymi 
doniesieniami, w których finansowane 
przez EBI projekty w dziedzinie 
infrastruktury, energetyki i innych działań 
rozwojowych łączy się z naruszeniami 
praw człowieka i zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa i dobrostanu obrońców 
praw człowieka; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że EBI zwraca uwagę na 
włączanie kwestii praw człowieka do 
swoich operacji, wzywa jednak EBI do 
wzmocnienia tego podejścia przez 
wprowadzenie solidnych zasad należytej 
staranności w obszarze praw człowieka, 
zapewnienie konsultacji z 
zainteresowanymi społecznościami, 
udzielanie informacji oraz umożliwienie 
bezpiecznego i partycypacyjnego procesu, 
w szczególności przez klauzule umowne;

Or. en

Poprawka 79
Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do wprowadzenia 
mechanizmów gwarantujących, aby 
pieniądze publiczne nie zasilały już 
systemów korupcyjnych zarówno w 
Europie, jak i poza nią, jak miało to 
miejsce w przypadku projektu MOSE; 
wzywa do stworzenia lepszych ram dla 
walki EBI z korupcją i wzmocnienia jego 
wewnętrznych mechanizmów 
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antykorupcyjnych, szczególnie w czasie, 
gdy EBI może odegrać kluczową rolę w 
Europejskim Zielonym Ładzie;

Or. fr

Poprawka 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ponawia apel do EBI o stosowanie 
bardziej rygorystycznych zasad 
dotyczących przejrzystości podatkowej; 
podkreśla potrzebę uzależnienia 
przydziału bezpośrednich i pośrednich 
kredytów od publikacji danych 
podatkowych i finansowych z podziałem 
na poszczególne kraje oraz od wymiany 
danych na temat własności rzeczywistej 
dotyczących wszystkich – bez wyjątku – 
beneficjentów i pośredników finansowych 
zaangażowanych w operacje finansowe;

Or. it

Poprawka 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że EBI powinien nadal być 
liderem w tworzeniu mechanizmów 
finansowania ze środków UE dla państw 
trzecich, w szczególności krajów 
rozwijających, a jednocześnie powinien 
dbać o to, by interesy lokalnych 
przedsiębiorców, którzy chcą zakładać 
lokalne przedsiębiorstwa, często będące 
małymi przedsiębiorstwami mającymi na 
celu przede wszystkim przyczynianie się do 
rozwoju lokalnej gospodarki, były 
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stawiane na pierwszym miejscu przy 
podejmowaniu przez EBI decyzji o 
udzielaniu pożyczek;

Or. en

Poprawka 82
Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przyznaje, że EBI udzielił pożyczek 
opiewających na ponad 118 mld EUR na 
realizację projektów w Zjednoczonym 
Królestwie od czasu przystąpienia tego 
kraju do UE w 1973 r.; zauważa jednak, 
że w 2019 r. EBI zatwierdził pożyczki na 
realizację projektów w Zjednoczonym 
Królestwie w kwocie 395 mln EUR, co 
stanowi wyraźny spadek w porównaniu z 
kwotą analogicznych pożyczek 
udzielonych w 2015 r., która wyniosła 7,7 
mld EUR;

Or. en

Poprawka 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. jest zaniepokojony doniesieniami, 
w których inwestycje EBI są łączone z 
nadużyciami finansowymi i korupcją w 
państwach członkowskich, mimo że bank 
prowadzi politykę zerowej tolerancji; 
wzywa EBI do opracowania planu działań 
antykorupcyjnych, aby umożliwić 
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ściślejszą kontrolę ze strony Rady 
Dyrektorów i zagwarantować 
przeznaczenie wystarczających środków 
na niezależne monitorowanie i 
kontrolowanie projektów, a także 
szacowanie i ograniczanie ryzyka;

Or. en

Poprawka 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa EBI i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny do zwiększenia inwestycji w 
przełomowe innowacje, aby promować i 
wspierać europejskie przedsiębiorstwa 
zajmujące się tą kwestią, jednocześnie 
stosując środki zabezpieczające, aby 
ograniczyć narażenie na powiązane 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa EBI do zwiększenia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności zgodnie z unijnymi 
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz do zapewnienia 
kompletnych ram regulacyjnych 
umożliwiających bankowi skuteczne 
zapobieganie udziałowi w nielegalnej 
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działalności i zapewnienie odpowiedniego 
systemu sankcji w przypadku 
nieprzestrzegania prawa Unii;

Or. en

Poprawka 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. podkreśla ważną rolę, jaką 
odgrywa EBI, który jako bank UE jest 
jedyną międzynarodową instytucją 
finansową w całości należącą do państw 
członkowskich Unii Europejskiej i w pełni 
kierującą się jej polityką i standardami;

Or. en

Poprawka 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. domaga się, aby EBI rozwijał 
działalność doradczą oraz by we 
współpracy z Komisją, państwami 
członkowskimi i oficjalnymi krajowymi 
instytucjami finansowymi zajął się 
niedociągnięciami systemowymi, które 
uniemożliwiają niektórym regionom lub 
krajom korzystanie w pełni z działalności 
finansowej EBI;

Or. en
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Poprawka 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. jest zdania, że umowy dotyczące 
projektów powinny jednoznacznie 
przewidywać możliwość wycofania się z 
nich z powodu poważnych zarzutów 
dotyczących niegospodarności lub 
korupcji;

Or. en

Poprawka 89
Stéphane Séjourné

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. zauważa, że zwiększenie kapitału 
wynikające z wyższych składek Rumunii i 
Polski tylko w nieznacznym stopniu 
rekompensuje zmniejszenie kapitału EBI 
w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z UE; podkreśla, że aby 
zachować zdolność EBI do osiągania 
celów wynikających z jego polityki, należy 
w pełni zrekompensować ten niedobór 
kapitału;

Or. en

Poprawka 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5f. uważa, że Prokuratura Europejska 
(EPPO) powinna w przyszłości mieć 
uprawnienia do ścigania działalności 
przestępczej dotyczącej funduszy EBI w 
państwach członkowskich będących 
członkami EPPO;

Or. en

Poprawka 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wzywa EBI do stosowania bardziej 
rygorystycznych standardów przejrzystości 
podatkowej, a mianowicie do uzależnienia 
pożyczek bezpośrednich i pośrednich od 
opublikowania danych podatkowych i 
księgowych w podziale na kraje oraz od 
dzielenia się danymi na temat własności 
rzeczywistej dotyczącymi beneficjentów i 
instytucji pośrednictwa finansowego 
uczestniczących w finansowaniu;

Or. en

Poprawka 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla, że EBI musi zwrócić 
szczególną uwagę na finansowanie w 
sektorach innowacji i infrastruktury, w 
których luka inwestycyjna jest wyjątkowo 
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duża;

Or. en

Poprawka 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. zauważa, że prawie jedna trzecia 
finansowania przez EBI jest 
denominowana w dolarach 
amerykańskich, co naraża bank na 
potencjalne sankcje ze strony Stanów 
Zjednoczonych; apeluje do EBI o 
przystąpienie do stopniowego 
wycofywania finansowania 
denominowanego w dolarach;

Or. en

Poprawka 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5h. wzywa EBI do wprowadzenia 
rygorystycznych standardów dotyczących 
pośredników finansowych przez 
określenie konkretnych kryteriów 
odniesienia dla wybranych pośredników, 
jeśli chodzi o kwestie podatkowe, 
dotyczące przejrzystości, środowiskowe i 
społeczne;

Or. en
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Poprawka 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i. zachęca EBI, aby współpracował z 
małymi uczestnikami rynku i lokalnymi 
spółdzielniami w celu konsolidacji 
projektów na małą skalę w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych, tym 
samym umożliwiając im spełnienie 
warunków finansowania przez EBI;

Or. en

Poprawka 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5j. wzywa EBI do zwiększenia 
wysiłków w dziedzinie komunikacji; 
uważa, że należy wzmocnić możliwości 
finansowe EBI, aby m.in. zilustrować w 
konkretny sposób, co Unia wnosi w życie 
codzienne jej obywateli;

Or. en

Poprawka 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5k. podkreśla konieczność 
przyspieszenia prac nad budową unii 
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rynków kapitałowych, co pozwoli EBI 
skoncentrować się na wypełnianiu luk 
tam, gdzie wystąpią niedoskonałości 
rynku, lub zapewniać finansowanie 
bardzo ryzykownych projektów;

Or. en

Poprawka 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5l. wzywa EBI do zwiększenia 
wysiłków w dziedzinie komunikacji; 
uważa, że kluczowe jest nawiązanie 
dialogu z obywatelami Unii w celu 
lepszego wyjaśnienia celów polityki, a tym 
samym pokazania na konkretnym 
przykładzie, co Unia wnosi w życie 
codzienne jej obywateli;

Or. en

Poprawka 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 5 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5m. postuluje, aby osoba wyznaczona 
przez Parlament mogła zasiadać w Radzie 
Dyrektorów EBI jako członek obserwator, 
co zapewni lepszy przepływ informacji i 
lepsze komunikowanie potrzeb między 
tymi dwiema instytucjami;

Or. en


