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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 

15 % w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r. Taka sytuacja 

niekorzystnie wpłynie na ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy, długoterminowy 

wzrost i konkurencyjność. Luka inwestycyjna stwarza dodatkowe ryzyko zagrażające 

osiągnięciu celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza głównego celu, 

jakim jest stopa zatrudnienia w wysokości 75% wśród ludności w grupie wiekowej 24–64 do 

2020 r. W trzecim kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w UE-28 wciąż utrzymywała się na 

poziomie 9,7%. Ponadto zbyt wielu młodych Europejczyków jest coraz bliżej krawędzi 

ubóstwa. Mimo to państwa członkowskie nie wykorzystują skutecznie europejskich funduszy, 

zwłaszcza z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  

Mimo pozytywnego wpływu polityki spójności aktualne starania na rzecz pobudzenia wzrostu 

i zwiększenia zatrudnienia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pilnie potrzebna jest w 

związku z tym nowa dodatkowa inicjatywa ukierunkowana na wzrost i tworzenie miejsc 

pracy. W tym kontekście z zadowoleniem powinniśmy przyjąć wniosek w sprawie utworzenia 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który ma potencjał, aby 

zapewnić, w połączeniu z innymi instrumentami, impuls ekonomiczny o szybkim działaniu.  

Jak pokazuje doświadczenie, istnieje silna współzależność między bezrobociem i poziomem 

inwestycji, tak więc powinniśmy się spodziewać, że wspomniany fundusz, jeśli zostanie 

dobrze skonstruowany i będzie dobrze zarządzany, spowoduje wzrost poziomu tak 

potrzebnego średnio- i długoterminowego zatrudnienia. Fundusz ma uruchomić 315 

miliardów EUR na okres trzech lat i wygenerować dzięki temu 1,3 miliona dodatkowych 

pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Potencjalny wpływ funduszu na zatrudnienie będzie 

zależał od wielu czynników, zwłaszcza od możliwości wspierania z niego projektów 

posiadających potencjał tworzenia miejsc pracy, od zakresu, w jakim wykorzystany zostanie 

kapitał prywatny, od jego kompatybilności z innymi istniejącymi instrumentami oraz od 

terminowego uwolnienia funduszy i wprowadzenia dodatkowych środków ukierunkowanych 

na rynek pracy. 

Potencjał tworzenia miejsc pracy 

Głównym celem projektów finansowanych z EFIS powinien być wzrost gospodarczy i 

tworzenie odpowiednich i wysokiej jakości miejsc pracy. Ten cel przewodni powinien 

przyświecać całemu rozporządzeniu. Aby ocenić wyniki, należy uważnie oszacować liczbę i 

jakość miejsc pracy wygenerowanych przez fundusz, ze szczególnym naciskiem na 

respektowanie warunków zatrudnienia w tych nowych miejscach. Ocena ta powinna także 

posłużyć jako użyteczne narzędzie podczas przyszłego przeglądu EFIS. 

Aby nie hamować potencjału tworzenia miejsc pracy, państwa członkowskie będą wspierać 

aktywną politykę rynku pracy, aby zagwarantować, że kwalifikacje siły roboczej będą 

dostosowane do potrzeb sektorów o wysokim potencjale inwestycyjnym. W tym zakresie 

duże znaczenie ma reforma publicznych służb zatrudnienia i EURES. 

Wspieranie MŚP i spółek o średniej kapitalizacji 
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Mające siedzibę w UE małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% przedsiębiorstw w UE, 

zatrudniają ponad 90 milionów osób i odpowiadają za 85% niedawnego wzrostu zatrudnienia 

netto. Posiadają więc wysoki potencjał tworzenia zatrudnienia, który należy zwiększać. 

Sukces EFIS będzie uzależniony od stopnia, w jakim sektor prywatny będzie gotowy 

inwestować, tak więc należy maksymalnie zwiększać zachęty dla sektora prywatnego. 

Fundusz powinien być skonstruowany w taki sposób, aby unikać finansowania projektów, 

które tak czy inaczej zostałyby zrealizowane. Dlatego należy priorytetowo traktować projekty 

o stosunkowo wysokim profilu ryzyka, a także posiadające potencjał stania się rentownymi 

dzięki dofinansowaniu z EFIS. 

Gromadzenie dodatkowych funduszy 

Po bardzo potrzebnym etapie konsolidacji budżetowej nadszedł moment, aby kraje 

europejskie zaczęły inwestować. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał inwestycyjny 

funduszu i, w rezultacie, zatrudnienie, musimy utworzyć zachęty dla państw członkowskich 

motywujące je do udziału finansowego w EFIS. W związku z tym wkład finansowy państw 

członkowskich w EFIS, w tym ewentualny udział w platformach inwestycyjnych, nie 

powinien być brany pod uwagę przez Komisję podczas definiowania korekty budżetowej w 

ramach funkcji odstraszającej lub zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu.  

Korelacja z innymi istniejącymi instrumentami 

Sukces EFIS będzie zależał także od tego, na ile będzie on w stanie koegzystować z innymi 

już istniejącymi instrumentami w Europie i je wzmacniać, jak na przykład europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał tworzenia 

zatrudnienia za pośrednictwem tych instrumentów finansowych, powinna istnieć możliwość, 

z jednej strony, wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych do 

dofinansowywania projektów w ramach EFIS, a z drugiej strony, wykorzystywania EFIS do 

współfinansowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach europejskiej 

polityki strukturalnej.  

Środki dodatkowe 

Aby zapewnić powodzenie EFIS, Komisja Europejska wprowadzi i wesprze dodatkowe 

środki mające zapewnić większą przewidywalność regulacyjną i zniesienie barier dla 

inwestycji, by Europa stała się bardziej atrakcyjnym celem inwestycji. 

Ponadto metody selekcji projektów inwestycyjnych powinny uwzględniać różne poziomy 

rozwoju krajowych rynków finansowych i ich stabilność, co będzie miało bezpośredni wpływ 

na zdolność wykorzystania funduszu przez państwa członkowskie. Dzięki temu dystrybucja 

środków finansowych zostanie zagwarantowana w całej UE, w tym w krajach najbardziej 

dotkniętych kryzysem. 

POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 

spowodował obniżenie poziomu inwestycji 

w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 

wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 

spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 

się we znaki brak inwestycji będący 

konsekwencją niepewności rynków co do 

perspektyw gospodarczych oraz 

ograniczeń budżetowych w państwach 

członkowskich. Brak inwestycji spowalnia 

ożywienie gospodarcze i wpływa 

niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, 

długoterminowe perspektywy wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjność. 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 

spowodował obniżenie poziomu inwestycji 

w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 

wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 

spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 

się we znaki brak ukierunkowanych i 

wysokiej jakości inwestycji będący 

konsekwencją niepewności rynków co do 

perspektyw gospodarczych, ograniczeń 

budżetowych w państwach członkowskich 

i/lub regionach, niezrównoważonego 

poziomu zadłużenia i problemów 

strukturalnych. Brak inwestycji spowalnia 

ożywienie gospodarcze i wpływa 

niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, 

długoterminowe perspektywy wzrostu 

gospodarczego, konkurencyjność i siatkę 

bezpieczeństwa socjalnego. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) EFIS powinien poświęcić szczególną 

uwagę projektom w państwach 

członkowskich i regionach, które wciąż 

odczuwają w największym stopniu skutki 

kryzysu, mając na celu zmniejszenie 

rozbieżności, zwłaszcza jeśli chodzi o stopę 

bezrobocia i zatrudnienia. W europejskiej 

strategii inwestycyjnej, do której realizacji 

ma się przyczynić EFIS, należy 

szczególnie uwzględnić konieczność 
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tworzenia nowego wysokiej jakości 

zatrudnienia na odpowiednim poziomie. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Konieczne jest podjęcie 

kompleksowych działań, aby wyjść z 

błędnego koła napędzanego brakiem 

inwestycji. Do stymulowania inwestycji 

konieczne są reformy strukturalne i 

odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 

nowym impulsem do finansowania 

inwestycji mogą one przyczynić się do 

powstania pozytywnego sprzężenia 

zwrotnego polegającego na tym, że 

projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 

zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 

trwałego zwiększenia potencjału wzrostu. 

(2) Konieczne jest podjęcie 

kompleksowych działań, aby wyjść z 

błędnego koła napędzanego brakiem 

inwestycji. Społecznie odpowiedzialne 

reformy strukturalne i odpowiedzialność 

budżetowa pomagają w pobudzaniu 

rozsądnych inwestycji. Wraz z nowym 

impulsem do finansowania inwestycji 

mogą one przyczynić się do powstania 

pozytywnego sprzężenia zwrotnego 

polegającego na tym, że projekty 

inwestycyjne wspierają i generują wzrost 

stabilnego i wysokiej jakości średnio- i 

długoterminowego zatrudnienia, 

zwiększają popyt, prowadzą do trwałego 

zwiększenia potencjału wzrostu, a także do 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

spójności oraz włączenia społecznego i 

generują wartość dodaną dla 

społeczeństwa. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Cel inwestycji strategicznych, jakim 

jest sprzyjanie trwałemu wzrostowi 

gospodarczemu, powinien być 

realizowany równolegle z celem, jakim 

jest generowanie średnio- i 

długoterminowego zatrudnienia wysokiej 
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jakości, respektującego przepisy państw 

członkowskich w zakresie warunków 

zatrudnienia. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) Należy podjąć szeroki wachlarz 

reform społecznych i gospodarczych na 

szczeblu krajowym, które przyniosą 

znaczne korzyści gospodarcze i społeczne. 

Reformy te powinny mieć na przykład na 

celu zagwarantowanie pełnego i równego 

dostępu do systemu edukacji i szkoleń 

wysokiej jakości, dobrej jakości placówek 

opieki na dziećmi i odpowiednio 

dofinansowywanych systemów opieki 

zdrowotnej, a także zagwarantowanie 

równego udziału kobiet i mężczyzn w 

rynku pracy oraz opracowanie 

sprawiedliwych i wydajnych systemów 

polityki podatkowej, które skutecznie 

wyeliminują oszustwa podatkowe i 

uchylanie się od opodatkowania. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2c) Aby maksymalnie wykorzystać 

potencjał tworzenia zatrudnienia EFIS 

państwa członkowskie powinny 

kontynuować społecznie odpowiedzialne 

reformy strukturalne i inne inicjatywy, 

takie jak programy szkoleniowe i aktywna 

polityka rynku pracy, wspierać warunki 

sprzyjające tworzeniu trwałego i wysokiej 
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jakości zatrudnienia oraz inwestować w 

ukierunkowane strategie społeczne 

zgodne z pakietem dotyczącym inwestycji 

społecznych z 2013 r. Ponadto państwa 

członkowskie powinny podejmować 

dodatkowe działania, takie jak 

indywidualne programy szkoleniowe 

dopasowujące umiejętności pracowników 

do potrzeb sektorów korzystających z 

EFIS, skrojone na miarę usługi 

biznesowe dla przedsiębiorstw, aby 

przygotować je do ekspansji i tworzenia 

nowych miejsc pracy, a także wsparcie dla 

podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą i osób samozatrudnionych.  

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 

finansowego Unia poczyniła wysiłki na 

rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 

poprzez inicjatywy określone w strategii 

„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Europejski Bank 

Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 

swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 

inwestycji na terytorium Unii, częściowo 

poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 

2013 r. Konieczne są dalsze działania, 

które zagwarantują, że unijne 

zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 

zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 

będzie wykorzystywana skutecznie i 

ukierunkowana na finansowanie 

rentownych projektów inwestycyjnych. 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 

finansowego Unia poczyniła wysiłki na 

rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 

poprzez inicjatywy określone w strategii 

„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, które niestety w 

niewystarczający sposób wpłynęły na 

poziom zatrudnienia i ubóstwa w wielu 

państwach członkowskich. Europejski 

Bank Inwestycyjny („EBI”) również 

wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i 

wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, 

częściowo poprzez podwyższenie kapitału 

w styczniu 2013 r. Konieczne są zatem 

dalsze dodatkowe działania, które 

zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie 

na inwestycje zostanie zaspokojone, a 

płynność dostępna na rynku będzie 

wykorzystywana skutecznie i 

ukierunkowana na finansowanie 
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rentownych i trwałych projektów 

inwestycyjnych, kładąc duży nacisk na ich 

potencjał generowania wzrostu i trwałego 

oraz wysokiej jakości miejsc pracy oraz 

ogółem korzyści społeczne. 

 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) EFIS jest jednym z elementów 

kompleksowego podejścia mającego 

rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 

inwestycje publiczne i prywatne. 

Zaproponowana strategia opiera się na 

trzech filarach: uruchomieniu środków na 

inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 

gospodarki realnej i poprawie otoczenia 

inwestycyjnego w Unii. 

(8) EFIS jest jednym z elementów 

kompleksowego podejścia mającego 

rozwiać atmosferę niepewności otaczającą 

inwestycje publiczne i prywatne. 

Zaproponowana strategia opiera się na 

trzech filarach: uruchomieniu środków na 

inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do 

gospodarki realnej i poprawie otoczenia 

inwestycyjnego w Unii. EFIS będzie miał 

trudności w osiągnięciu założonego celu, 

jeśli nie nastąpi poprawa otoczenia 

inwestycyjnego. W tym kontekście 

konieczne jest autentyczne zaangażowanie 

na rzecz dalszej konsolidacji 

wewnętrznego rynku Unii z naciskiem na 

jednolity rynek cyfrowy. EFIS powinien 

zacząć funkcjonować jak najszybciej, aby 

inwestycje można było rozpocząć w 

2015 r. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 

polepszyć poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 

i zwiększenie przewidywalności regulacji. 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 

polepszyć poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, zmniejszenie biurokracji, 

wzmocnienie jednolitego rynku, 
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Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 

inwestycje w całej Europie powinny 

skorzystać na tych dodatkowych 

działaniach. 

utrzymanie wystarczającej elastyczności 

rynku pracy, zagwarantowanie, że koszty 

pracy, w tym zarobki, są adekwatne do 

wydajności, promowanie systemów 

ochrony socjalnej, które czynią pracę 

atrakcyjną, restrukturyzację i 

kapitalizację banków, poprawę 

skuteczności administracji publicznej i 

systemów podatkowych i zwiększenie 

przewidywalności regulacji. Działalność 

EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w 

całej Europie powinny skorzystać na tych 

dodatkowych działaniach. 

 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 

rozwiązania problemów związanych z 

finansowaniem i przeprowadzaniem 

inwestycji produkcyjnych w Unii i 

zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 

lepszego dostępu do finansowania powinny 

skorzystać w szczególności małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Należy również 

rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 

przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 

czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 

000 pracowników. Przezwyciężenie 

obecnych trudności inwestycyjnych w 

Europie powinno przyczynić się do 

poprawy spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii. 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 

rozwiązania problemów związanych z 

finansowaniem i przeprowadzaniem 

inwestycji produkcyjnych w Unii i 

zapewnić lepszy i łatwiejszy dostęp do 

finansowania z myślą o generowaniu 

trwałego wzrostu i wysokiej jakości i 

trwałych miejc pracy. Z lepszego dostępu 

do finansowania powinny skorzystać w 

szczególności mające siedzibę w Unii małe 

i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 

99% przedsiębiorstw w Unii, zatrudniają 

ponad 90 milionów pracowników i dzięki 

którym powstało niedawno ponad 80% 

nowych miejsc pracy w Unii. Należy 

również rozciągnąć korzyści z tego 

lepszego dostępu na spółki o średniej 

kapitalizacji, czyli spółki zatrudniające do 

3 000 pracowników, a także na 

przedsiębiorstwa społeczne i na 

mikroprzedsiębiorstwa. Przezwyciężenie 

obecnych trudności inwestycyjnych w 

Europie powinno przyczynić się do 
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poprawy spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej gospodarczej 

wartości dodanej, przyczyniające się do 

osiągnięcia celów politycznych Unii. 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej społeczno-

gospodarczej wartości dodanej i potencjale 

tworzenia wysokiej jakości i trwałych 

miejsc pracy, przyczyniające się do 

osiągnięcia celów politycznych Unii, 

zwłaszcza jeśli chodzi o cele strategii 

„Europa 2020” dotyczące polityki 

spójności i zatrudnienia, edukacji i 

ograniczenia ubóstwa. 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wiele małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 

średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 

pomocy w przyciągnięciu finansowania 

rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 

inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. 

EFIS powinien pomóc tym 

przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 

problemu braku kapitału, umożliwiając 

EBI i Europejskiemu Funduszowi 

Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 

bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 

kapitału, a także udzielanie gwarancji 

wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 

i innym produktom tworzonym w związku 

(12) Wiele mikroprzedsiębiorstw, małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz spółek o 

średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 

pomocy w przyciągnięciu finansowania 

rynkowego, w szczególności, jeśli chodzi o 

inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. 

EFIS powinien pomóc tym 

przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 

problemu braku kapitału, umożliwiając 

EBI i Europejskiemu Funduszowi 

Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 

bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 

kapitału, a także udzielanie gwarancji 

wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 

i innym produktom tworzonym w związku 
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z celami EFIS. z celami EFIS. Ważne jest, aby EFIS 

uwzględniał specyficzne warunki 

inwestycyjne w państwach o mniej 

rozwiniętych rynkach finansowych. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 

ramach EBI, aby korzystać z jego 

doświadczeń i udokumentowanych 

osiągnięć oraz aby jego działania jak 

najszybciej przyniosły oczekiwane 

pozytywne skutki. Działalność EFIS w 

zakresie finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 

średniej kapitalizacji powinna być 

prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 

korzystać z jego doświadczeń. 

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 

ramach EBI, aby korzystać z jego 

doświadczeń i udokumentowanych 

osiągnięć oraz aby jego działania jak 

najszybciej przyniosły oczekiwane 

pozytywne skutki. Działalność EFIS w 

zakresie finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i 

spółek o średniej kapitalizacji powinna być 

prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 

korzystać z jego doświadczeń. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) EFIS powinien skupić się na 

projektach o dużej wartości dodanej pod 

względem społecznym i gospodarczym. W 

szczególności powinien być 

ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 

tworzeniu miejsc pracy, 

długoterminowemu wzrostowi i 

konkurencyjności. EFIS powinien 

wykorzystywać szereg produktów 

finansowych, w tym kapitał własny, 

zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 

odpowiadają potrzebom poszczególnych 

(14) EFIS powinien skupić się na 

projektach o dużej wartości dodanej pod 

względem społecznym i gospodarczym, 

wywierających bezpośredni wpływ na 

gospodarkę realną. W szczególności 

powinien być ukierunkowany na projekty, 

które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości 

i trwałych miejsc pracy, trwałemu i 

sprzyjającemu włączeniu 
długoterminowemu wzrostowi, 

konkurencyjności, a także badaniom 

naukowym i innowacjom oraz rozwojowi 
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projektów. Tak szeroki wachlarz 

produktów powinien sprawić, że EFIS 

będzie zdolny dostosowywać się do 

potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 

prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 

nie powinien zastępować finansowania 

prywatno-rynkowego, ale powinien 

przyciągać finansowanie z sektora 

prywatnego poprzez usuwanie 

niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 

jak najskuteczniejszego strategicznego 

wykorzystanie środków publicznych. 

Wymóg zgodności z zasadami pomocy 

państwa powinien przyczynić się do 

takiego skutecznego i strategicznego 

wykorzystania środków publicznych. 

umiejętności. EFIS powinien 

wykorzystywać szereg produktów 

finansowych, w tym kapitał własny, 

zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 

odpowiadają potrzebom poszczególnych 

projektów. Tak szeroki wachlarz 

produktów powinien sprawić, że EFIS 

będzie zdolny dostosowywać się do 

potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 

prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 

nie powinien zastępować finansowania 

prywatno-rynkowego, ale powinien 

przyciągać finansowanie z sektora 

prywatnego poprzez usuwanie 

niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 

jak najskuteczniejszego strategicznego 

wykorzystanie środków publicznych. 

Wymóg zgodności z zasadami pomocy 

państwa powinien przyczynić się do 

takiego skutecznego i strategicznego 

wykorzystania środków publicznych. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Wpływ EFIS na zatrudnienie 

powinien być systematycznie 

monitorowany i w jeszcze większym 

stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o 

osiągnięciu długofalowych celów 

społecznych w postaci trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia, dzięki czemu 

zarówno inwestorzy, jak i pracownicy 

odniosą korzyści z EFIS. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 

dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 

działania. EFIS powinien finansować 

działania w całej Unii, w tym w państwach, 

które zostały najbardziej dotknięte 

kryzysem finansowym. EFIS powinien być 

wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 

w których niemożliwe jest skorzystanie z 

innych źródeł finansowania na rozsądnych 

warunkach. 

(15) EFIS powinien uzupełniać inne 

istniejące już unijne instrumenty 

finansowe i powinien być ukierunkowany 

na projekty mające trudności z 

przyciągnięciem prywatnego kapitału i o 

wyższym profilu ryzyka i zysku niż 

istniejące instrumenty EBI i Unii, dzięki 

czemu będzie uzupełniać obecne działania. 

EFIS powinien finansować działania w 

całej Unii, w tym w państwach, które 

zostały najbardziej dotknięte kryzysem 

finansowym i na obszarach, na których 

występuje wysoki poziom bezrobocia. EFIS 

powinien być wykorzystywany wyłącznie 

w sytuacjach, w których niemożliwe jest 

skorzystanie z innych źródeł finansowania 

na rozsądnych warunkach. 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 

inwestycje rentowne gospodarczo i 

technicznie wykonalne, które mogą być 

obarczone pewnym ryzykiem, ale 

jednocześnie spełniają szczególne wymogi 

finansowania przez EFIS. 

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 

inwestycje rentowne gospodarczo i 

technicznie wykonalne, mające znaczny 

potencjał tworzenia miejsc pracy. Poziom 

ryzyka związany z tymi inwestycjami 

powinien być odpowiedni z punktu 

widzenia osiągania celów EFIS, zwłaszcza 

jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, a 

ponadto zawsze należy spełniać 
szczególne wymogi finansowania przez 

EFIS. 

Uzasadnienie 

Inwestycje muszą być nie tylko rentowne, ale również mieć istotny potencjał tworzenia miejsc 

pracy. Określenie poziomu ryzyka inwestycji słowem „odpowiedni” jest stwierdzeniem bardzo 

niejasnym, dlatego lepiej powiązać poziom ryzyka z celami, jakie ma osiągać EFIS, zwłaszcza 

jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) EFIS powinien należycie 

uwzględniać sytuację na rynku pracy w 

różnych państwach członkowskich i 

regionach oraz uwzględniać podczas 

oceny potencjalne osiągalne i 

zwiększające zatrudnienie efekty. 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) Rada kierownicza EFIS powinna 

określać politykę dotyczącą inwestowania 

w projekty oraz profil ryzyka. Ponieważ od 

tej polityki będzie zależeć wybór 

projektów, należy włączyć Parlament 

Europejski w ustalanie kryteriów. 

Uzasadnienie 

Rada kierownicza ma do odegrania w EFIS szczególną rolę, jaką jest określanie polityki 

inwestycyjnej oraz kryteriów doboru projektów. Parlament Europejski musi uczestniczyć w 

określaniu tych kryteriów. 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16c) EFIS powinien skupiać się raczej na 

tworzeniu nowych inwestycji w 

dziedzinach, którymi inwestorzy są 

zainteresowani w ograniczonym stopniu, a 

nie na zastępowaniu inwestycji, które 

należałoby przeprowadzić gdzie indziej 

(efekt wypierania), czy na wysoce 

rentownych inwestycjach, które 

przeprowadzono by tak czy inaczej (efekt 

bezproduktywności). Należy wspierać 

inwestycje społeczne, które nie tylko są 

rentowne pod względem finansowym, ale 

też przynoszą pozytywne skutki społeczne, 

np. inwestycje w kapitał ludzki czy 

inwestycje o dużym wpływie na tworzenie 

miejsc pracy lub ograniczanie ubóstwa. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16d) Aby zwiększyć wpływ EFIS na 

zatrudnienie, metody selekcji projektów 

inwestycyjnych powinny uwzględniać 

różne poziomy rozwoju krajowych rynków 

finansowych, a także ich stabilność, co 

będzie miało bezpośredni wpływ na 

zdolność wykorzystania EFIS przez 

państwa członkowskie. Dzięki temu 

dystrybucja środków finansowych będzie 

zagwarantowana w całej Unii, w tym w 

państwach członkowskich najbardziej 

dotkniętych kryzysem finansowym. 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 

EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 

projekty o średniej kapitalizacji będzie 

podejmować komitet inwestycyjny. W 

skład komitetu inwestycyjnego powinni 

wchodzić niezależni eksperci posiadający 

dużą wiedzę i doświadczenie w 

dziedzinach związanych z projektami. 

Komitet inwestycyjny powinien 

odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 

której rolą powinno być nadzorowanie 

realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 

korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 

powinien zasilać finansowanie EFI, aby 

umożliwić mu wspieranie projektów w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz przedsiębiorstw o średniej 

kapitalizacji. 

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 

EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 

projekty o średniej kapitalizacji będzie 

podejmować komitet inwestycyjny. W 

skład komitetu inwestycyjnego powinni 

wchodzić niezależni eksperci posiadający 

dużą wiedzę i doświadczenie w 

dziedzinach związanych z projektami 

inwestycyjnymi oraz udokumentowaną 

wiedzę na temat jednego z pięciu celów 

głównych strategii „Europa 2020”. W 

skład komitetu inwestycyjnego powinni 

wchodzić ekspert/eksperci dysponujący 

wiedzą specjalistyczną umożliwiającą im 

ocenę wpływu społecznego projektów i na 

zatrudnienie. Komitet inwestycyjny 

powinien działać w sposób jawny. Komitet 

inwestycyjny powinien odpowiadać przed 

radą kierowniczą EFIS, której rolą 

powinno być nadzorowanie realizacji 

celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z 

doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać 

finansowanie EFI, aby umożliwić mu 

wspieranie projektów w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz 

przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. 

 

 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Ekspertów komitetu inwestycyjnego 

powinien zatwierdzać Parlament 

Europejski, aby zwiększyć demokratyczne 

rządy i odpowiedzialność komitetu 

inwestycyjnego. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 

inwestycji, Unia powinna udzielić 

gwarancji w wysokości 16 000 000 000 

EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 

portfela powinna mieć określony górny 

limit zależny od typu instrumentu, np. 

dług, kapitał własny lub gwarancja, który 

powinien być wyrażony jako procent 

wolumenu portfela zobowiązań 

pozostających do spłaty. Szacuje się, że 

dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 

000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 

pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 

800 000 000 EUR dodatkowych środków 

na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 

60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 

powinna wygenerować w Unii łącznie 315 

000 000 000 EUR środków na inwestycje 

w latach 2015 do 2017. Gwarancje 

przypisane do projektów, które zostaną 

ukończone bez uruchomienia gwarancji, 

stają się dostępne dla nowych działań. 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 

inwestycji, Unia powinna udzielić 

gwarancji w wysokości 16 000 000 000 

EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 

portfela powinna mieć określony górny 

limit zależny od typu instrumentu, np. 

dług, kapitał własny lub gwarancja, który 

powinien być wyrażony jako procent 

wolumenu portfela zobowiązań 

pozostających do spłaty. Szacuje się, że 

dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 

000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 

pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 

800 000 000 EUR dodatkowych środków 

na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 

60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 

powinna wygenerować w Unii łącznie 315 

000 000 000 EUR środków na inwestycje 

w latach 2015 do 2017, co uwydatnia 

charakter funduszu jako narzędzia 

interwencji w sytuacjach kryzysowych 

oraz konieczność szybkiego uzyskania 

wyników w ciągu najbliższych trzech lat. 

Gwarancje przypisane do projektów, które 

zostaną ukończone bez uruchomienia 

gwarancji, stają się dostępne dla nowych 

działań. 

Uzasadnienie 

EFIS można postrzegać na dwa różne sposoby, należy jednak poprzeć wersję, zgodnie z którą 

jest to krótkoterminowy instrument interwencji w sytuacjach kryzysowych, mający zwalczać 

problem bezrobocia, a nie być impulsem do zmian strukturalnych służących modernizacji w 

Europie. 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 

otwarte dla podmiotów trzecich, co 

umożliwi dalsze zwiększenie jego 

zasobów. Mogą to być państwa 

członkowskie, krajowe banki 

prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich 

lub przez nie kontrolowane, podmioty 

sektora prywatnego oraz, za zgodą 

istniejących uczestników, podmioty spoza 

Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 

środki bezpośrednio do EFIS i 

uczestniczyć w strukturze zarządzającej 

EFIS. 

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 

otwarte dla podmiotów trzecich, co 

umożliwi dalsze zwiększenie jego 

zasobów. Mogą to być państwa 

członkowskie, krajowe banki 

prorozwojowe i inwestycyjne lub agencje 

publiczne będące własnością państw 

członkowskich lub instytucji regionalnych 

bądź przez nie kontrolowane, podmioty 

sektora prywatnego oraz, za zgodą 

istniejących uczestników, podmioty spoza 

Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać 

środki bezpośrednio do EFIS i 

uczestniczyć w strukturze zarządzającej 

EFIS, przy czym w procesie decyzyjnym 

oraz przy określaniu polityki i strategii 

zawsze należy chronić ogólne interesy 

Unii. 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) EBI powinien wykorzystywać 

dostępne środki i zasoby, aby wspierać 

rozwój geograficznych i tematycznych 

platform inwestycyjnych, w ramach 

których współpracują współinwestorzy, 

władze publiczne, eksperci, instytucje 

oświatowe, szkoleniowe i badawcze oraz 

inne odpowiednie podmioty na szczeblu 

Unii, krajowym i regionalnym, aby 

promować innowacje, rozwój umiejętności 

i tworzenie wysokiej jakości i trwałych 

miejsc pracy w kluczowych obszarach, w 

których inwestycje są najbardziej 

potrzebne. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20b) Wkłady finansowe państw 

członkowskich w EFIS, w tym ewentualny 

udział w platformach inwestycyjnych, nie 

powinny być brane pod uwagę przez 

Komisję podczas definiowania korekty 

budżetowej w ramach funkcji 

odstraszającej lub zapobiegawczej paktu 

stabilności i wzrostu. W przypadku 

przekroczenia wartości odniesienia dla 

deficytu Komisja nie powinna wszczynać 

procedury nadmiernego deficytu, jeśli 

powodem przekroczenia jest wkład do 

EFIS, przekroczenie to nie jest wysokie i 

oczekuje się, że będzie miało charakter 

przejściowy. Podobnie nie powinno się 

wszczynać procedury przy okazji oceny 

przekroczenia wartości odniesienia dla 

zadłużenia, jeśli jest ono spowodowane 

wyłącznie wkładem w EFIS. 

Uzasadnienie 

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie 

zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe 

państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą 

procedury nadmiernego deficytu. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

kryteriów kwalifikowalności państwa 

członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy na rzecz inwestycji 

strukturalnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów 

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

kryteriów kwalifikowalności państwa 

członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy na rzecz inwestycji 

strukturalnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów 
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wspieranych przez gwarancję UE. 

Elastyczność zaproponowanego podejścia 

powinna zwiększyć potencjał przyciągania 

inwestorów w obszarach inwestycji, 

którymi zajmuje się EFIS. 

wspieranych przez gwarancję UE. 

Elastyczność zaproponowanego podejścia 

powinna zwiększyć potencjał przyciągania 

inwestorów w obszarach inwestycji, 

którymi zajmuje się EFIS. EFIS może być 

także wykorzystywany do 

współfinansowania projektów 

kwalifikujących się do finansowania w 

ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych. 

Uzasadnienie 

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już 

istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie 

zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i 

europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W 

szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich 

jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki 

strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych. 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) EBI powinien regularnie 

przeprowadzać oceny działań wspieranych 

przez EFIS, w celu oszacowania ich 

zasadności, wyników i skutków oraz 

określenia aspektów mogących 

udoskonalić przyszłe działania. Oceny 

takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności i analizy długookresowej 

stabilności. 

(25) EBI powinien regularnie 

przeprowadzać oceny działań wspieranych 

przez EFIS, w celu oszacowania ich 

zasadności, wyników i skutków, zwłaszcza 

jeśli chodzi o skutki społeczno-

gospodarcze, ze szczególnym 

uwzględnieniem tworzenia miejsc pracy, 
oraz w celu określenia aspektów mogących 

udoskonalić przyszłe działania. Oceny 

takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności i analizy długookresowej 

stabilności. W regularnych odstępach 

powinny być przekazywane Parlamentowi 

Europejskiemu w formie sprawozdań do 

zaopiniowania. 
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Uzasadnienie 

Należy oceniać wpływ działań wspieranych przez EFIS, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie 

miejsc pracy. 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych i organów 

zarządzających europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien 

wspomagać tworzenie i przygotowanie 

projektów w całej Unii. ECDI powinien 

stanowić punkt kompleksowej obsługi w 

zakresie pomocy technicznej związanej z 

inwestycjami na terytorium Unii. 

(26) W celu wsparcia działań z zakresu 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych i instytucji 

zarządzających europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi, 

przedstawicieli MŚP, a także ekspertów ds. 

polityki socjalnej i zatrudnienia, powinno 
wspomagać tworzenie i przygotowanie 

projektów w całej Unii. ECDI powinien 

stanowić punkt kompleksowej obsługi w 

zakresie pomocy technicznej związanej z 

inwestycjami na terytorium Unii, do 

którego dostęp powinien być ułatwiony 

dzięki zastosowaniu wielojęzyczności i 

jeszcze bardziej zdecentralizowanego 

podejścia sprzyjającego skutecznemu 

upowszechnianiu informacji.  

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) W celu częściowego sfinansowania 

wkładu pochodzącego z budżetu Unii 

należy zmniejszyć pule dwóch programów: 

„Horyzont 2020” – program ramowy w 

(29) W celu częściowego sfinansowania 

wkładu pochodzącego z budżetu Unii 

należy zmniejszyć pule dwóch programów: 

„Horyzont 2020” – program ramowy w 
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zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020), ustanowionego na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 

instrumentu „Łącząc Europę” 

ustanowionego na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 

programów. Zmniejszenie puli obu 

programów, aby sfinansować fundusz 

gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 

w niektórych dziedzinach podlegających 

tym programom będą większe niż byłoby 

to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 

EFIS powinien mieć możliwość 

lewarowania gwarancji UE, aby 

zwielokrotnić skutki finansowe w 

dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 

transportu, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i energetycznej w 

porównaniu do skutków, jakie mogłyby 

zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 

przypadku spożytkowania środków na 

dotacje w ramach zaplanowanych 

programów „Horyzont 2020” i instrumentu 

„Łącząc Europę”. Należy zatem 

przekierować do EFIS część środków 

finansowych przewidzianych obecnie dla 

tych programów. 

zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020), ustanowionego na mocy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1291/20132, oraz 

instrumentu „Łącząc Europę” 

ustanowionego na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 

programów. Zmniejszenie puli obu 

programów, aby sfinansować fundusz 

gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 

w niektórych dziedzinach podlegających 

tym programom będą większe niż byłoby 

to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 

EFIS powinien mieć możliwość 

lewarowania gwarancji UE, aby 

zwielokrotnić skutki finansowe w 

dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 

transportu, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i energetycznej w 

porównaniu do skutków, jakie mogłyby 

zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 

przypadku spożytkowania środków na 

dotacje w ramach zaplanowanych 

programów „Horyzont 2020” i instrumentu 

„Łącząc Europę”. Należy zatem 

przekierować do EFIS część środków 

finansowych przewidzianych obecnie dla 

tych programów, jednak bez szkody dla ich 

pierwotnych celów. 

__________________ __________________ 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 

„Horyzont 2020” – program ramowy w 

zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 

1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 

s. 104). 

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 

„Horyzont 2020” – program ramowy w 

zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 

1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 

s. 104). 

3 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 

3 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
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z 20.12.2013, s. 129). z 20.12.2013, s. 129). 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 

w której wiele potencjalnie rentownych 

projektów nie jest finansowanych ze 

względu na brak pewności i przejrzystości. 

Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 

ich istnieniu lub nie mają wystarczających 

danych, aby ocenić stopień ryzyka. 

Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, powinny wspierać 

utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i przyszłych projektów na 

terytorium Unii, które nadają się do celów 

inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 

informacje na temat projektów będą 

udostępniane regularnie, a co za tym idzie 

inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne 

informacje, na podstawie których będą 

mogli podejmować decyzje inwestycyjne. 

(31) W Unii mamy do czynienia z sytuacją, 

w której wiele potencjalnie rentownych 

projektów nie jest finansowanych ze 

względu na brak pewności i przejrzystości. 

Często prywatni inwestorzy nie wiedzą o 

ich istnieniu lub nie mają wystarczających 

danych, aby ocenić stopień ryzyka. 

Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, powinny wspierać 

utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i przyszłych projektów na 

terytorium Unii, które nadają się do celów 

inwestycyjnych. Dzięki temu wykazowi 

informacje na temat projektów będą 

udostępniane regularnie, a co za tym idzie 

inwestorzy będą otrzymywali wiarygodne i 

przejrzyste informacje, na podstawie 

których będą mogli podejmować decyzje 

inwestycyjne. Przy tworzeniu wykazu dużą 

wagę przykłada się do zachowania 

istotnych tajemnic handlowych. 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli europejskich, EBI 

powinien składać regularne sprawozdania 

do Parlamentu Europejskiego i Rady na 

temat postępów i wpływu EFIS. 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli europejskich EBI 

powinien składać regularne sprawozdania 

do Parlamentu Europejskiego i Rady na 

temat postępów i realnego społeczno-

gospodarczego wpływu EFIS, ze 



 

AD\1055863PL.doc 25/39 PE549.263v02-00 

 PL 

szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

miejsc pracy. EBI powinien w związku z 

tym przedstawić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie stosowne roczne 

sprawozdanie do zaopiniowania. 

Uzasadnienie 

Doprecyzowano zakres okresowych informacji, jakie EBI powinien przekazywać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jak już wspomniano, należy ocenić, czy finansowane 

inwestycje przynoszą powstanie nowych miejsc pracy. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w 

sprawie utworzenia Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych („EFIS”). 

1. W oparciu o mandat udzielony przez 

Radę Europejską i Parlament Europejski 
Komisja może zawrzeć umowę z 

Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

(„EBI”) w sprawie utworzenia 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych („EFIS”). 

Umowa ta jest przekazywana 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 

podawana do wiadomości publicznej. 

 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 

Unii oraz zapewnienie zwiększonego 

dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 

000 pracowników, w tym zwłaszcza 

małym i średnim przedsiębiorstwom, 

poprzez zwiększenie zdolności EBI do 

EFIS ma na celu wspieranie wysokiej 

jakości publicznych i prywatnych 
inwestycji w Unii oraz zapewnienie 

zwiększonego dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 

000 pracowników, w tym zwłaszcza 

małym i średnim przedsiębiorstwom, a 
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ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 

EFIS”). 
także mikroprzedsiębiorstwom i 

przedsiębiorstwom społecznym, poprzez 

zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 

ryzyka („umowa w sprawie EFIS”). 

Ogólnym celem EFIS jest wspieranie 

celów strategii „Europa 2020” i 

promowanie trwałego, sprzyjającego 

włączeniu i długofalowego wzrostu i 

tworzenia miejsc pracy w Unii. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 

przystąpić państwa członkowskie. Za 

zgodą podmiotów uczestniczących, do 

umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 

inne podmioty trzecie, w tym krajowe 

banki prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich 

lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 

sektora prywatnego. 

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 

przystąpić państwa członkowskie. Za 

zgodą podmiotów uczestniczących, do 

umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 

inne podmioty trzecie, w tym krajowe 

banki prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich 

lub przez nie kontrolowane, władze 

regionalne i lokalne oraz podmioty sektora 

prywatnego. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 

ramach EBI. ECDI ma na celu 

wykorzystanie istniejących struktur 

doradczych EBI i Komisji na potrzeby 

świadczenia usług doradczych w zakresie 

identyfikowania projektów 

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 

ramach EBI. ECDI musi przestrzegać 

zasady przejrzystości i niezależności. 

Celem ECDI jest wykorzystanie 

istniejących struktur doradczych EBI i 

Komisji na potrzeby świadczenia usług 
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inwestycyjnych, ich przygotowania i 

rozwijania oraz działanie jako punkt 

kompleksowego doradztwa technicznego w 

dziedzinie finansowania projektów w Unii. 

Działalność ECDI obejmuje wsparcie 

dotyczące wykorzystania pomocy 

technicznej w zakresie konstruowania 

projektów, wykorzystania innowacyjnych 

instrumentów finansowych, partnerstw 

publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 

właściwych przypadkach, dotyczące 

odpowiednich zagadnień z zakresu 

prawodawstwa UE. 

doradczych w zakresie identyfikowania 

projektów inwestycyjnych, ich 

przygotowania i rozwijania oraz działanie 

jako punkt kompleksowego doradztwa 

technicznego w dziedzinie finansowania 

projektów w Unii. Działalność ECDI 

obejmuje wsparcie dotyczące 

wykorzystania pomocy technicznej w 

zakresie konstruowania projektów, 

wykorzystania innowacyjnych 

instrumentów finansowych, partnerstw 

publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 

właściwych przypadkach, dotyczące 

odpowiednich zagadnień z zakresu 

prawodawstwa UE. ECDI wdraża, we 

współpracy z Komisją, strategię 

komunikacyjną, aby zapoznać opinię 

publiczną ze swą działalnością.  

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 

wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 

krajowych banków prorozwojowych oraz 

organów zarządzających europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi. 

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 

wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 

krajowych banków prorozwojowych, 

instytucji zarządzających europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, ekspertów ds. polityki 

społecznej i zatrudnienia, a także 

regularnie zasięga opinii podmiotów, 

których dane inwestycje dotyczą. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
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do umowy w sprawie EFIS, mogą 

przekazywać swoje wkłady finansowe w 

szczególności w formie gotówkowej lub w 

formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. 

Inne podmioty trzecie przekazują swoje 

wkłady wyłącznie w formie gotówkowej. 

do umowy w sprawie EFIS, mogą 

przekazywać swoje wkłady finansowe w 

szczególności w formie gotówkowej lub w 

formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI. 

Inne podmioty trzecie przekazują swoje 

wkłady wyłącznie w formie gotówkowej. 

Wkłady finansowe państw członkowskich, 

w tym ewentualne wkłady w platformy 

inwestycyjne, nie są brane pod uwagę 

przez Komisję podczas definiowania 

korekty budżetowej w ramach funkcji 

odstraszającej i zapobiegawczej paktu 

stabilności i wzrostu. W przypadku 

przekroczenia wartości odniesienia dla 

deficytu Komisja nie wszczyna procedury 

nadmiernego deficytu, jeśli powodem 

przekroczenia jest wkład do EFIS, jeśli 

przekroczenie to nie jest wysokie i 

oczekuje się, że będzie miało charakter 

przejściowy. Podobnie nie wszczyna się 

procedury przy okazji oceny przekroczenia 

wartości odniesienia dla zadłużenia, jeśli 

jest ono spowodowane wyłącznie wkładem 

w EFIS. 

Uzasadnienie 

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie 

zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe 

państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą 

procedury nadmiernego deficytu. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 

która określa jego kierunki działania, 

strategiczny podział zasobów oraz 

ustanawia procedury i postępowanie, w 

tym postępowanie dotyczące inwestycji w 

projekty, które EFIS może wspierać, oraz 

profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 

kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego. 

 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 

która określa jego kierunki działania, 

strategiczny podział zasobów oraz 

ustanawia procedury i postępowanie, w 

tym postępowanie dotyczące inwestycji w 

projekty, które EFIS może wspierać, oraz 

profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 5 ust. 2. Wśród 

członków rady kierowniczej znajdują się 

przedstawiciel(e) posiadający 

potwierdzone doświadczenie w polityce 

zatrudnienia i polityce socjalnej, którzy 

będą w stanie rozwiązywać poważne 

problemy społeczno-gospodarcze Unii. 

Rada kierownicza EFIS wybiera spośród 

swoich członków przewodniczącego. Rada 

kierownicza kieruje się w działaniu zasadą 

jawności i niezależności. 

 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 

podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 

przeciw. 

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 

podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 

przeciw. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 

przyczyny wyrażenia sprzeciwu 

przedstawia się członkom rady 

kierowniczej. W sprawozdaniu rocznym 

Parlament Europejski ma być 

informowany o spornych przypadkach. 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

powołanie w EFIS komitetu 

inwestycyjnego, którego zadaniem jest 

ocena zgodności potencjalnych działań z 

polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 

wsparcia działań przy pomocy gwarancji 

UE zgodnie z art. 5, niezależnie od 

lokalizacji geograficznej tych działań. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

powołanie w EFIS komitetu 

inwestycyjnego, którego zadaniem jest 

ocena zgodności potencjalnych działań (w 

tym platform inwestycyjnych) z polityką 

inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 

wsparcia działań (w tym platform 

inwestycyjnych) przy pomocy gwarancji 

UE zgodnie z art. 5, niezależnie od 

lokalizacji geograficznej tych działań. 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci powinni 

posiadać duże doświadczenie rynkowe w 

dziedzinie finansowania projektów i są 

powoływani przez radę kierowniczą EFIS 

na trzyletnią, odnawialną kadencję. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci powinni 

posiadać duże doświadczenie rynkowe w 

obszarze finansowania projektów, 

znajomość odnośnych sektorów i ich 

specyfiki i/lub makroekonomii. 

Przynajmniej jeden z ekspertów posiada 

odpowiednią wiedzę, aby ocenić skutki 

społeczne projektów i ich wpływ na 

zatrudnienie. Wszyscy eksperci są 

powoływani przez radę kierowniczą EFIS 

na trzyletnią, odnawialną kadencję na 

podstawie ich kompetencji i w rezultacie 

jawnej i niezależnej procedury. Wszyscy 

eksperci winni przedstawić pisemne 

oświadczenie o braku konfliktu interesów 

w odniesieniu do realizowanych 

inwestycji.  
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Dyrektywa (XXXX) Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie poprawy 

równowagi płci wśród dyrektorów 

niewykonawczych spółek, których akcje są 

notowane na giełdzie i odnośnych 

środków (2012/0299/COD), ma 

zastosowanie do procedur mianowania, 

wyboru i rekrutacji członków organów 

EFIS. 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci ma również duże znaczenie dla rady EFIS, 

ponieważ zachowanie równowagi płci będzie miało pozytywny wpływ na strukturę 

inwestycyjną. 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 

odniesieniu do działań w zakresie 

finansowania i inwestycji zatwierdzonych 

przez komitet inwestycyjny, o którym 

mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 

na potrzeby prowadzania przez EBI działań 

w zakresie finansowania i inwestycji 

zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 

być zgodne z polityką Unii i wspierać 

następujące cele: 

2. Gwarancja UE udzielana jest EBI w 

odniesieniu do działań z zakresu 

finansowania i inwestycji zatwierdzonych 

przez komitet inwestycyjny, o którym 

mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 

na potrzeby prowadzania przez EBI działań 

z zakresu finansowania i inwestycji 

zgodnie z art. 7 ust. 2. Wszystkie działania 

muszą być zgodne z polityką Unii, 

przyczyniać się do osiągnięcia celów 

strategii „Europa 2020” i wspierać 

następujące cele: 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 

zdrowie, badania i rozwój, technologie 

informacyjno-komunikacyjne oraz 

innowacje; 

b) inwestycje kapitałowe we wspieranie 

polityki społecznej, w tym usług 

społecznych, we wczesną edukację i 

szkolenie, służbę zdrowia, badania i 

rozwój, technologie informacyjno-

komunikacyjne oraz innowacje, 

gospodarkę społeczną i przedsiębiorstwa 

społeczne; 

 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 

środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 

urbanistycznego i w dziedzinie spraw 

społecznych; 

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 

środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 

urbanistycznego, w dziedzinie spraw 

społecznych i usług publicznych; 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ea) inwestycje o wysokiej stopie zwrotu 

społeczno-gospodarczego, wspierające 

zrównoważony i długotrwały wzrost, 

tworzenie zatrudnienia, a także spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną; 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W celu kierowania wyborem projektów, 

które EFIS może wesprzeć, rada 

kierownicza uwzględnia troskę o wpływ na 

zatrudnienie i o skutki społeczne w 

kierunkach działania, w wytycznych i w 

strategicznym podziale zasobów oraz w 

procedurach i postępowaniu, w tym w 

postępowaniu dotyczącym inwestycji. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów, 

w które inwestuje EBI ze wsparciem w 

postaci gwarancji UE. 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów, 

w które inwestuje EBI ze wsparciem w 

postaci gwarancji UE. EFIS może być 

także wykorzystywany do 

współfinansowania projektów 

kwalifikujących się do wsparcia z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych. 

Uzasadnienie 

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już 

istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie 

zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i 

europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W 

szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich 

jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki 

strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, wspierają utworzenie 

przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 

uszczerbku dla projektów ostatecznie 

wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 

ust. 5. 

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich i ich organów 

regionalnych i lokalnych, wspierają 

utworzenie przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 

uszczerbku dla projektów ostatecznie 

wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 

ust. 5. 

 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany sposób, informacje 

dotyczące bieżących i przyszłych 

inwestycji, które znacząco przyczyniają się 

do osiągnięcia celów polityki UE. 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny, 

uporządkowany i jawny sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych inwestycji, które znacząco 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 

polityki UE. 

 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie opracowują, 

aktualizują i rozpowszechniają, w 

3. Państwa członkowskie i organy 

regionalne i/lub lokalne opracowują, 
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regularny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

aktualizują i rozpowszechniają, w 

regularny, jawny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Komisji sprawozdanie z działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 

ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. 

1. EBI i komitet inwestycyjny EFIS, we 

właściwych przypadkach we współpracy z 

EFI, co pół roku przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji 

sprawozdanie z działań EBI i EFIS z 

zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 

ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. Sprawozdanie to powinno 

również zawierać szczegółową ocenę 

jakościową odnośnych operacji zgodnie z 

art. 5. 

 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) ocenę wkładu w realizację celów Unii, 

w szczególności jeśli chodzi o cele strategii 

„Europa 2020” dotyczące zatrudnienia, 

edukacji i redukcji ubóstwa; 

 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) ocenę liczby, jakości i trwałości 

utworzonych miejsc pracy; 

 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ocenę jakości działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji; 

d) ocenę jakości działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji oraz 

osiągniętych wyników; 

 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja zawrze we wspólnym 

sprawozdaniu o zatrudnieniu 

towarzyszącym komunikatowi Komisji w 

sprawie rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego szczegółową ocenę 
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bezpośredniego wpływu inwestycji 

finansowanych z EFIS na tworzenie 

miejsc pracy oraz analizę efektu 

mnożnikowego takich inwestycji w 

Europie dla zatrudnienia. 

 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS; 

a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS oraz jej 

wyników jeśli chodzi o wzrost i 

zatrudnienie; 

 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia wraz z 

ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation], Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

ogólne sprawozdanie oceniające i 

dotyczące jakości, w celu oceny 

faktycznego wpływu społeczno-

gospodarczego tego unikalnego planu 

strategicznego, na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia wraz z 

ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. 

Uzasadnienie 

Po upływie trzech lat EFIS należy oceniać jako całość, aby stwierdzić, czy osiągnął on swoje 

cele jako krótkoterminowy instrument awaryjny. 
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Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które może mieć wpływ na 

interesy finansowe Unii. 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub jakiegokolwiek innego niezgodnego 

z prawem działania, które może mieć 

wpływ na interesy finansowe Unii. 
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