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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wniosek Komisji w sprawie EFIS II ma na celu przedłużenie okresu obowiązywania 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), a także wprowadzenie 

usprawnień technicznych do tego funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI). Wnioskowi temu towarzyszy ocena Komisji dotycząca 

wykorzystania gwarancji budżetowej UE od momentu uruchomienia EFIS w lipcu 2015 r.. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinię zatytułowaną „EFIS: wstępny wniosek do 

dalszego opracowania i rozwinięcia” (opinia ETO nr 2/2016).  

Jeżeli chodzi o ustalone cele unijnej polityki transportowej oraz wkład EFIS w ich 

osiągnięcie, sprawozdawczyni uważa, że wymienione poniżej elementy tego wniosku są 

szczególnie istotne i powinny stanowić główny przedmiot niniejszej opinii:  

 przedłużenie okresu funkcjonowania EFIS do końca okresu obowiązywania bieżących 

WRF i podwyższenie celu inwestycyjnego do 500 mld EUR (EFIS I: 315 mld), w tym:

 zwiększenie gwarancji UE do 26 mld EUR (EFIS I: 16 mld) i dostosowanie stopy 

docelowej gwarancji UE do 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE (EFIS I: 

50%), finansowane po części poprzez 

 dalsze przeniesienia z instrumentu „Łącząc Europę” poprzez cięcia w wysokości 155 mln 

EUR w sektorze transportu i w wysokości 345 mln EUR w sektorze energii,

 zaostrzone przepisy w zakresie dodatkowości w odniesieniu do projektów (które muszą 

zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji) w 

segmencie infrastruktury i innowacji, które łączą co najmniej dwa państwa członkowskie,

 dodatkowe ukierunkowanie na projekty przyczyniające się do realizacji celów polityki 

klimatycznej określonych na konferencji COP21, zapewniające im co najmniej 40% 

finansowania z EFIS w segmencie infrastruktury i innowacji, 

 wyłączenie wsparcia dla autostrad, chyba że chodzi o prywatne inwestycje w krajach 

objętych polityką spójności lub projekty transgraniczne, w których udział bierze co 

najmniej jeden kraj objęty polityką spójności,

 lepsza pomoc techniczna dla projektów obejmujących kilka państw członkowskich, 

łączenie EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania, takimi jak europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę”, a 

także ułatwienie dywersyfikacji geograficznej i sektorowej EFIS.

 

Sprawozdawczyni uważa, że EFIS powinien stanowić skuteczny instrument pobudzania 

dodatkowych inwestycji oraz tworzenia dodatkowych miejsc pracy w obszarze infrastruktury 

transportowej i mobilności. Dotychczasowe (skromne) doświadczenia pokazują jednak, że 

konieczne są dalsze środki, aby lepiej wykorzystać potencjał funduszu w sektorze transportu. 

Projekty transportowe stanowią zaledwie 8% wszystkich projektów wspieranych z EFIS (co 

odpowiada kwocie 11 mld EUR), istnieje zatem ogromny potencjał dla poprawy atrakcyjności 

funduszu dla państw członkowskich, podmiotów regionalnych i lokalnych oraz promotorów 

projektów pod względem finansowania, kryteriów kwalifikowalności i pomocy technicznej.  

EFIS może zapewnić wartość dodaną w obszarze transportu, jeżeli będzie instrumentem, 

który uzupełnia realizowany z powodzeniem i cieszący się ogromną popularnością instrument 

„Łącząc Europę”, a nie konkuruje z nim. Instrument „Łącząc Europę” finansuje 
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transeuropejską sieć transportową w oparciu o spójne priorytety długoterminowe, dokładnie 

uzgodnione i kontrolowane przez współprawodawców. Sprawozdawczyni sprzeciwia się 

dalszej realokacji środków w celu finansowania EFIS II i przypomina, że już w celu 

finansowania EFIS I uszczuplono budżet instrumentu „Łącząc Europę” oraz programu 

„Horyzont 2020” o kwotę 4 mld EUR. Nowe cięcia naprawdę nie są konieczne: 

przeprowadzona przez Komisję Europejską ocena EFIS pokazuje, że zamiast tego można 

delikatnie dostosować docelową stopę gwarancji UE. Co więcej, jeżeli nie zastosowano by 

stopy docelowej na poziomie 50% w przypadku EFIS I, już wówczas nie byłoby konieczne 

dokonywanie tylu cięć w budżecie instrumentu „Łącząc Europę”. Ponadto przed podjęciem 

decyzji o przyszłej kontynuacji lub modyfikacji EFIS Komisja Europejska powinna nie tylko 

dokonać pełnej oceny EFIS, ale także spełnić wszystkie obowiązki prawne dotyczące 

wniosków z oceny, tak jak uzgodnili współprawodawcy w rozporządzeniu w sprawie EFIS I. 

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje wprowadzić następujące zmiany we 

wniosku Komisji Europejskiej w sprawie EFIS II: 

 utrzymanie obecnej puli środków finansowych dla instrumentu „Łącząc Europę” i jego 

segmentu transportu, 

 dostosowanie stopy docelowej gwarancji UE do 32 % łącznych zobowiązań 

gwarancyjnych UE,

 przepisy dotyczące dodatkowości powinny obejmować złożone projekty wielonarodowe i 

transgraniczne, w tym główne korytarze i inne części sieci bazowej określone w takich 

instrumentach jak „Łącząc Europę”, SESAR i ERTMS, aby przyczynić się do ukończenia 

projektów sieci TEN-T, które w innym przypadku nie byłyby realizowane z uwagi na 

ograniczone zasoby instrumentu „Łącząc Europę”, 

 przy wykorzystywaniu gwarancji UE należy określić specjalny docelowy próg 20% dla 

transportu, przyczyniając się również do realizacji celów polityki klimatycznej,

 udział państw członkowskich oraz organów administracji regionalnej i lokalnej w 

projektach lub instrumentach wspieranych przez EFIS należy traktować jako jednorazowe 

wsparcie, które należy odliczyć od strukturalnego wysiłku fiskalnego, którego osiągnięcia 

wymaga się od państw członkowskich, 

 europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej powinny kwalifikować się jako 

dopuszczalni kontrahenci, aby ułatwić realizację projektów transgranicznych / 

wielonarodowych,

 wsparcie EFIS dla autostrad powinno być możliwe w przypadku projektów zgodnych z 

celami TEN-T oraz polityki transportowej (np. poprawa bezpieczeństwa drogowego, 

rozwój inteligentnych systemów transportowych, utrzymywanie dróg należących do TEN-

T), 

 należy wzmocnić rolę ECDI w obszarze doradztwa dla władz regionalnych i promotorów 

projektów, w tym w odniesieniu do projektów wielonarodowych i transgranicznych, a 

także propagowania łączenia finansowania z EFIS i z instrumentu „Łącząc Europę”, 

 utrzymanie art. 18 ust. 7 i 8, które przewidują, że decyzja o przyszłości EFIS zostanie 

podjęta w oparciu o niezależną ocenę. 
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POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 

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

następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Należy podjąć wysiłki na rzecz 

zwiększenia inwestycji, zapewniając 

większą przejrzystość i zwiększając 

przekaz medialny, udzielając pomocy 

technicznej na wszystkich etapach 

projektu oraz zachęcając do 

inteligentniejszego wykorzystania środków 

finansowych. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) EFIS o przedłużonym okresie 

obowiązywania powinien wyeliminować 

utrzymujące się niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalną sytuację w zakresie 

inwestycji i nadal mobilizować sektor 

prywatny do inwestycji kluczowych dla 

zapewniania w Europie nowych miejsc 

pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności, dbając 

równocześnie o większą zgodność z zasadą 

dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w 

dziedzinach energii, ochrony środowiska i 

działań w dziedzinie klimatu, kapitału 

społecznego i ludzkiego oraz powiązanej 

infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i 

innowacji, transportu transgranicznego i 

zrównoważonego, a także transformacji 

cyfrowej. Należy w szczególności 

zapewnić zwiększony wkład działań 

wspieranych z EFIS w osiąganie 

(8) EFIS o przedłużonym okresie 

obowiązywania powinien wyeliminować 

utrzymujące się niedoskonałości rynku lub 

nieoptymalną sytuację w zakresie 

inwestycji i nadal mobilizować sektor 

prywatny do inwestycji kluczowych dla 

zapewniania w Europie nowych miejsc 

pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności, dbając 

równocześnie o większą zgodność z zasadą 

dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w 

dziedzinach energii, ochrony środowiska i 

działań w dziedzinie klimatu, kapitału 

społecznego i ludzkiego oraz powiązanej 

infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i 

innowacji, transportu transgranicznego i 

zrównoważonego, turystyki, a także 

transformacji cyfrowej. Ponadto EFIS 

powinien także wyeliminować nadmierną 

koncentrację w niektórych sektorach 
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ambitnych celów Unii przyjętych na 

paryskiej konferencji klimatycznej (COP 

21). W coraz większym stopniu należy 

uwzględniać priorytetowe projekty z 

zakresu połączeń międzysystemowych oraz 

projekty dotyczące efektywności 

energetycznej. Ponadto należy unikać 

udzielania z EFSI wsparcia dla autostrad, 

chyba że jest to konieczne dla wsparcia 

prywatnych inwestycji w sektorze 

transportu w krajach objętych polityką 

spójności lub projektów transgranicznych 

w sektorze transportu, w których udział 

bierze co najmniej jeden kraj objęty 

polityką spójności. Dla zapewnienia 

jasności należy wyraźnie określić, że 

projekty w dziedzinie rolnictwa, 

rybołówstwa i akwakultury, które są już 

kwalifikowalne, należą do celów ogólnych 

kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. 

polityki oraz brak równowagi 

geograficznej w dziedzinie inwestycji, aby 

przyczynić się do spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii oraz 

uniknąć zwiększania dysproporcji w 

poszczególnych regionach i państwach 

członkowskich. Należy w szczególności 

zapewnić zwiększony wkład działań 

wspieranych z EFIS w osiąganie 

ambitnych celów Unii przyjętych na 

paryskiej konferencji klimatycznej (COP 

21). W coraz większym stopniu należy 

uwzględniać priorytetowe projekty z 

zakresu połączeń międzysystemowych oraz 

projekty dotyczące efektywności 

energetycznej. Ponadto należy ograniczyć 

udzielanie z EFSI wsparcia dla autostrad 

do wspierania prywatnych i/lub 

publicznych inwestycji w sektorze 

transportu w krajach objętych polityką 

spójności, regionach słabiej rozwiniętych 

lub w przypadku projektów 

transgranicznych w sektorze transportu lub 

jeżeli jest ono konieczne do modernizacji i 

utrzymania, poprawy bezpieczeństwa 

drogowego, rozwoju inteligentnych 

systemów transportowych lub 

zagwarantowania integralności i 

standardów istniejących autostrad w 

ramach transeuropejskiej sieci 

transportowej, zwłaszcza bezpiecznych 

parkingów, stacji z alternatywnym czystym 

paliwem oraz systemów ładowania 

pojazdów elektrycznych.  Dla zapewnienia 

jasności należy wyraźnie określić, że 

projekty w dziedzinie rolnictwa, 

rybołówstwa i akwakultury, które są już 

kwalifikowalne, należą do celów ogólnych 

kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.  

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (8a) W ramach wspieranych z EFIS 

działań specjalnych EBI regularnie 

stosuje udział w instrumentach podziału 

ryzyka ze wraz ze swoimi 

współinwestorami. W związku z tym 

należy zachęcać EBI, by – kiedy jest to 

konieczne i wskazane – włączał się we 

wspomniane działania przez zapewnienie 

gwarancji z tytułu pierwszej straty w celu 

optymalizacji dodatkowości mechanizmu 

EFIS oraz pozyskania większej ilości 

środków prywatnych. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Z kolei dodatkowość, 

najważniejszą cechę EFSI, należy 

wzmocnić na etapie wyboru projektów. W 

szczególności działania powinny 

kwalifikować się do uzyskania wsparcia z 

EFIS jedynie jeżeli dotyczą wyraźnie 

zidentyfikowanych niedoskonałości rynku 

lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie 

inwestycji. Działania dotyczące 

infrastruktury w ramach segmentu 

infrastruktura i innowacje dotyczące 

dwóch lub więcej państw członkowskich, 

w tym e-infrastruktura, powinny zostać 

uznane za dodatkowe z uwagi na duży 

poziom trudności i wysoką wartość dodaną 

dla Unii. 

(9) Z kolei dodatkowość, 

najważniejszą cechę EFSI, należy 

wzmocnić na etapie wyboru projektów. W 

celu zagwarantowania lepszej 

reprezentacji podmiotów korzystających z 

funduszu gwarancyjnego EFIS, wskazane 

byłoby, aby członkowie rady kierowniczej 

zmieniali się rotacyjnie i aby należeli do 

niej przedstawiciele różnych służb Komisji 

Europejskiej, na przykład odpowiedzialni 

za politykę transportową i środowiskową. 

Zgodnie z zasadą dodatkowości działania 

powinny kwalifikować się do uzyskania 

wsparcia z EFIS tylko wtedy, gdy dotyczą 

wyraźnie zidentyfikowanych 

niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych 

sytuacji w zakresie inwestycji. Działania 

dotyczące infrastruktury w ramach 

segmentu infrastruktura i innowacje 

dotyczące dwóch lub więcej państw 

członkowskich, w tym e-infrastruktura, jak 

np. ERTMS, powinny zostać uznane za 

dodatkowe z uwagi na duży poziom 

trudności i wysoką wartość dodaną dla 

Unii. 

 

Poprawka   5 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ze względu na potencjał w 

zwiększaniu efektywności działania EFIS, 

należy promować działania łączące różne 

źródła finansowania, obejmujące różne 

formy bezzwrotnego wsparcia i/lub 

instrumenty finansowe z budżetu Unii, 

dostępne na przykład w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę”, oraz 

finansowanie przez grupę EBI, w tym 

finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak 

również przez innych inwestorów. 

Łączenie źródeł finansowania ma na celu 

zwiększenie wartości dodanej 

finansowania unijnego poprzez 

przyciągnięcie dodatkowych środków od 

inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, 

by wspierane działania były rentowne i 

opłacalne. 

(10) Ze względu na potencjał w 

zwiększaniu efektywności działania EFIS, 

należy promować działania łączące różne 

źródła finansowania, obejmujące różne 

formy bezzwrotnego wsparcia i/lub 

instrumenty finansowe z budżetu Unii, 

dostępne na przykład w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę”, europejskie 

fundusze strukturalnych i inwestycyjne 

oraz finansowanie przez grupę EBI, w tym 

finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak 

również przez innych inwestorów. 

Łączenie źródeł finansowania ma na celu 

zwiększenie wartości dodanej 

finansowania unijnego poprzez 

przyciągnięcie dodatkowych środków od 

inwestorów prywatnych oraz zapewnienie, 

by wspierane działania były rentowne i 

opłacalne. Należy zapewnić spójność i 

synergię wszystkich form unijnego 

wsparcia. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Aby poprawić skuteczność EFIS, 

zarówno na szczeblu krajowym, jak i 

regionalnym, konieczne jest zacieśnienie 

współpracy między EBI, który kieruje 

EFIS, a krajowymi bankami 

prorozwojowymi. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby zapewnić intensywniejsze 

wdrażanie EFIS w regionach słabiej 

rozwiniętych i regionach w okresie 

przejściowym, należy rozszerzyć zakres 

celów ogólnych kwalifikujących się do 

wsparcia z EFIS. 

(11) Aby zapewnić intensywniejsze 

wdrażanie EFIS w regionach słabiej 

rozwiniętych, regionach najbardziej 

oddalonych i regionach w okresie 

przejściowym oraz aby przywrócić 

równowagę geograficzną, należy 

rozszerzyć zakres celów ogólnych 

kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Aby zapewnić optymalne warunki 

dla zrównoważoności i pomyślnej 

realizacji projektów, powinny być one 

powiązane i realizowane we współpracy z 

podmiotami na szczeblu lokalnym i 

regionalnym.  

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Obecny orientacyjny cel EFIS w 

segmencie infrastruktury i innowacji 

należy odpowiednio dostosować 

proporcjonalnie do wzrostu celu 

polegającego na mobilizacji co najmniej 

500 mld EUR inwestycji prywatnych i 

publicznych, określonego w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu częściowego sfinansowania 

wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz 

funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, 

aby dokonać dodatkowych inwestycji, 

należy dokonać przesunięcia z puli 

środków dostępnych dla instrumentu 

„Łącząc Europę”, przewidzianej w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1316/20134. Ponadto środki 

w wysokości 1 145 797 000 EUR powinny 

zostać przesunięte z części instrumentu 

„Łącząc Europę” dotyczącego 

instrumentów finansowych na rzecz części 

dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie 

źródeł finansowania z EFIS lub z innymi 

właściwymi instrumentami, w 

szczególności tymi dotyczącymi 

efektywności energetycznej. 

(14) W celu częściowego sfinansowania 

wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz 

funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, 

aby dokonać dodatkowych inwestycji, 

odpowiednie dostosowanie stopy 

docelowej funduszu gwarancyjnego UE 

powinno umożliwić niezbędne zwiększenie 

finansowania bez konieczności dalszej 

redukcji skromnych zasobów z puli 

środków dostępnych dla instrumentu 

„Łącząc Europę” i programu „Horyzont 

2020”, przewidzianej w rozporządzeniach 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1316/20134 i nr 1291/20134, jak 

przedstawiono w ocenie przeprowadzonej 

przez Komisję. Ponadto środki w 

wysokości 1 145 797 000 EUR powinny 

zostać przesunięte z części instrumentu 

„Łącząc Europę” dotyczącego 

instrumentów finansowych na rzecz części 

dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie 

źródeł finansowania z EFIS lub z innymi 

właściwymi instrumentami, w 

szczególności tymi dotyczącymi 

efektywności energetycznej. 

__________________ __________________ 

4 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 

z 20.12.2013, s. 129). 

4 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 

z 20.12.2013, s. 129). 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) EFIS skutecznie zwiększył 

wolumen specjalnych działań EBI na 
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rzecz MŚP, jednak nie udało mu się w 

wystarczającym stopniu zwiększyć 

wolumenu projektów z zakresu transportu 

i mobilności, zwłaszcza w krajach 

objętych polityką spójności. Mając na 

uwadze wysoką wartość dodaną projektów 

transportowych dla Unii oraz ogromne 

potrzeby inwestycyjne, zachodzi 

konieczność przyjęcia dodatkowych 

środków, aby lepiej rozwiązać problemy, z 

jakimi zmagają się państwa członkowskie 

i promotorzy projektów przy 

proponowaniu projektów 

infrastrukturalnych. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) Projekty w zakresie transportu i 

mobilności mogą być trudne do 

finansowania z uwagi na niską stopę 

zwrotu, długoterminowy horyzont 

inwestycji oraz wyższy poziom ryzyka i 

niepewności. Aby zmniejszyć istniejącą 

nierównowagę sektorową projektów 

finansowanych z EFIS i rozwiązać 

problem nieoptymalnych inwestycji w 

infrastrukturę transportową w Unii, ECDI 

wraz z Komisją powinno przyjąć specjalne 

środki ułatwiające łączenie EFIS z 

dotacjami lub innymi rodzajami 

finansowania publicznego dostępnymi w 

budżecie unijnym lub budżetach 

krajowych, w sposób uproszczony i mniej 

biurokratyczny. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(17) EBI oraz EFI powinny dopilnować, 

aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, 

byli informowani o istnieniu wsparcia z 

EFIS, tak aby zwiększyć widoczność 

gwarancji UE udzielanych na podstawie 

rozporządzenia (UE) 2015/1017. 

(17) EBI oraz EFI powinny promować 

EFIS, tak aby ten ważny instrument był 

coraz bardziej rozpoznawalny. Ponadto 

powinny dopilnować, aby beneficjenci 

końcowi, w tym MŚP, byli informowani o 

istnieniu wsparcia z EFIS, tak aby 

zwiększyć widoczność gwarancji UE 

udzielanych na podstawie rozporządzenia 

(UE) 2015/1017. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Działania wspierane przez EFIS 

powinny być zgodne z unijnymi zasadami 

dobrego zarządzania podatkowego. 

(19) Działania wspierane przez EFIS 

powinny być zgodne z unijnymi zasadami 

dobrego zarządzania podatkowego ze 

względu na konieczność bezpieczniejszego 

podejścia do zapobiegania nieuczciwemu 

wykorzystaniu tego funduszu. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Europejskie Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać 

wzmocnione, a jego działania powinny 

skupiać się na potrzebach 

nieuwzględnionych w odpowiedni sposób 

w obecnym systemie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na wspieranie 

przygotowania projektów, w których 

uczestniczą co najmniej dwa państwa 

członkowskie i projektów, które 

przyczynią się do realizacji celów COP 21. 

Niezależnie od celu zakładającego 

wykorzystanie istniejących struktur 

doradczych EBI i Komisji, tak aby móc 

pełnić funkcję pojedynczego 

kompleksowego centrum doradztwa 

(21) Europejskie Centrum Doradztwa 

Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać 

wzmocnione, a jego działania powinny 

skupiać się na potrzebach, sektorach i 

regionach nieuwzględnionych w 

odpowiedni sposób w obecnym systemie. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na 

wspieranie przygotowania projektów, w 

których uczestniczą co najmniej dwa 

państwa członkowskie, które przyczynią 

się do realizacji celów COP 21, jak 

również projektów ukierunkowanych na 

zrównoważony transport. Niezależnie od 

celu zakładającego wykorzystanie 

istniejących struktur doradczych EBI i 

Komisji, tak aby móc pełnić funkcję 
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technicznego w dziedzinie finansowania 

projektów w Unii, ECDI powinno także 

aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia 

celu sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji EFIS i w stosownych 

przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu 

projektów. Powinno również aktywnie 

przyczyniać się do tworzenia platform 

inwestycyjnych i udzielać porad na temat 

łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania. 

pojedynczego kompleksowego centrum 

doradztwa technicznego w dziedzinie 

finansowania projektów w Unii, ECDI 

powinno także aktywnie przyczyniać się do 

osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej 

dywersyfikacji EFIS i w stosownych 

przypadkach wspierać EBI w inicjowaniu 

projektów. Powinno również aktywnie 

przyczyniać się do tworzenia platform 

inwestycyjnych i udzielać porad na temat 

łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego 

finansowania (takimi jak europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne, 

inicjatywa „Horyzont 2020” oraz 

instrument „Łącząc Europę”) w celu 

wypracowania synergii różnych źródeł 

unijnego wsparcia. ECDI powinno być 

łatwo dostępne i charakteryzować się 

przejrzystością przy udzielaniu wsparcia, 

należy także dalej zwiększać jego 

widoczność wśród potencjalnych 

promotorów projektów.  

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Europejski semestr na rzecz 

koordynacji polityki gospodarczej jest 

oparty na szczegółowej analizie planów 

państw członkowskich dotyczących reform 

budżetowych, makroekonomicznych i 

strukturalnych oraz zapewnia państwom 

członkowskim zalecenia dla 

poszczególnych krajów. W związku z tym 

EBI powinien informować Komisję o 

swoich ustaleniach dotyczących barier i 

utrudnień dla inwestycji w państwach 

członkowskich, wykrywanych w trakcie 

realizacji działań inwestycyjnych objętych 

niniejszym rozporządzeniem. Komisja 

powinna uwzględniać te ustalenia, m.in. w 

swoich pracach podejmowanych w 

związku z poprawą otoczenia 

inwestycyjnego dzięki usunięciu 
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sektorowych lub innych barier dla 

inwestycji. 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21b) Ponieważ brak reform 

strukturalnych stanowi największą barierę 

inwestycyjną, przyznanie wsparcia z EFIS 

powinno być również powiązane ze 

skutecznym rozwojem polityki 

gospodarczej i fiskalnej w ramach 

europejskiego semestru, zgodnie z 

zaleceniami dla krajów z nadwyżką oraz 

krajów z deficytem o znaczeniu 

transgranicznym. 

 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Należy zatem odpowiednio zmienić 

rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz 

rozporządzenie (UE) 2015/1017, 

(22) Należy zatem odpowiednio zmienić 

rozporządzenie (UE) nr 2015/1017, 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom „Aby lepiej radzić sobie z 
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rynku lub nieoptymalnej sytuacji w 

zakresie inwestycji, działania specjalne 

EBI wspierane przez EFIS zazwyczaj 

charakteryzują się takimi cechami jak 

podporządkowanie, udział w instrumentach 

podziału ryzyka, transgraniczny charakter, 

ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub 

inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, 

bardziej szczegółowo opisane w załączniku 

II. 

niedoskonałościami rynku, złożonymi 

wielonarodowymi projektami 

transgranicznymi lub nieoptymalnymi 

sytuacjami w zakresie inwestycji, działania 

specjalne EBI wspierane przez EFIS muszą 

generalnie charakteryzować się takimi 

cechami jak podporządkowanie, udział w 

instrumentach podziału ryzyka, 

transgraniczny charakter, ekspozycja na 

określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe 

do zidentyfikowania aspekty, bardziej 

szczegółowo opisane w załączniku II.”; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uznaje się, że dodatkowość zapewniają 

także wspierane przez EFIS projekty 

polegające na stworzeniu infrastruktury 

fizycznej łączącej dwa lub kilka państw 

członkowskich lub na rozbudowaniu 

istniejącej w jednym państwie 

członkowskim infrastruktury fizycznej lub 

usług związanych z infrastrukturą fizyczną 

w jednym lub kilku państwach 

członkowskich.”; 

„Uznaje się, że dodatkowość zapewniają 

także wspierane przez EFIS projekty 

polegające na stworzeniu infrastruktury 

fizycznej łączącej dwa lub kilka państw 

członkowskich, projekty określone w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 

1316/2013 ustanawiającego instrument 

„Łącząc Europę”, projekty wdrażające 

SESAR i ERTMS, a także projekty 

obejmujące rozbudowę istniejącej w 

jednym państwie członkowskim 

infrastruktury fizycznej lub usług 

związanych z infrastrukturą fizyczną w 

jednym lub kilku innych państwach 

członkowskich. W trakcie procedury 

wyboru komitet inwestycyjny sprawdza, 

czy projekty spełniają wymogi 

ustanowione w niniejszym ustępie. 

Komitet inwestycyjny zapewnia 

weryfikację dodatkowości w trakcie 

procedury wyboru.”; 

 

Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) w art. 6 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) mają mniejsze szanse na 

pozyskanie finansowania z innych źródeł, 

a jednocześnie charakteryzują się 

znacznymi skutkami społecznymi.” 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3b) w art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „Mniejsze projekty i inwestycje powinny 

otrzymywać wsparcie z EFIS przy 

uwzględnieniu dodatkowości i w ścisłej 

współpracy z krajowymi bankami 

prorozwojowymi.” 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a) w art. 7 ust. 3 wprowadza się 

następujące zmiany: 

Rada kierownicza składa się z czworga 

członków: trzech powołuje Komisja, a 

jednego EBI. Rada kierownicza wybiera 

spośród swoich członków 

przewodniczącego na trzyletnią kadencję, 

„Rada kierownicza składa się z czworga 

członków: trzech powołuje Komisja, a 

jednego EBI. Rada kierownicza wybiera 

spośród swoich członków 

przewodniczącego na trzyletnią kadencję, 
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odnawialną jednokrotnie.  Rada 

kierownicza EFIS podejmuje swoje 

decyzje w drodze konsensusu. 

odnawialną jednokrotnie.  Rada 

kierownicza EFIS podejmuje swoje 

decyzje w drodze konsensusu na podstawie 

gruntownej analizy każdej omawianej 

sytuacji.”  

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 4  

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -aa) w art. 7 ust. 4 wprowadza się 

następujące zmiany: 

4. Państwa członkowskie i inne strony 

trzecie mogą - w przypadku innych stron 

trzecich z zastrzeżeniem uzyskania zgody 

rady kierowniczej - wnieść wkład do EFIS 

w formie gwarancji lub środków 

pieniężnych w przypadku państw 

członkowskich, a wyłącznie w formie 

środków pieniężnych w przypadku innych 

stron trzecich. Państwa członkowskie i 

inne strony trzecie nie mogą powoływać 

członków rady kierowniczej ani innych 

pracowników EFIS, w tym członków 

komitetu inwestycyjnego, a także nie mają 

one żadnych praw w odniesieniu do innych 

aspektów zarządzania EFIS określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. 

„4. Państwa członkowskie i inne strony 

trzecie mogą - w przypadku innych stron 

trzecich z zastrzeżeniem uzyskania zgody 

rady kierowniczej - wnieść wkład do EFIS 

w formie gwarancji lub środków 

pieniężnych w przypadku państw 

członkowskich i w taki sam sposób w 

przypadku innych stron trzecich. Państwa 

członkowskie i inne strony trzecie nie 

mogą powoływać członków rady 

kierowniczej ani innych pracowników 

EFIS, w tym członków komitetu 

inwestycyjnego, a także nie mają one 

żadnych praw w odniesieniu do innych 

aspektów zarządzania EFIS określonych w 

niniejszym rozporządzeniu.” 

 

Poprawka   25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a b (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 1 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -ab) w art. 7 ust. 5 wprowadza się 

następujące zmiany: 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że „Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 
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EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, 

którego zadaniem jest bieżące zarządzanie 

EFIS i przygotowywanie posiedzeń 

komitetu inwestycyjnego, o którym mowa 

w ust. 6, i przewodniczenie tym 

posiedzeniom. 

EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, 

którego zadaniem jest prawidłowe bieżące 

zarządzanie EFIS i przygotowywanie 

posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o 

którym mowa w ust. 6, i przewodniczenie 

tym posiedzeniom.” 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a c (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -ac) w art. 7 ust. 7 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 Rada kierownicza wzmacnia współpracę 

między Europejskim Funduszem na rzecz 

Inwestycji Strategicznych a funduszami 

strukturalnymi, instrumentem »Łącząc 

Europę« oraz programem »Horyzont 

2020«, co ma na celu sprzyjanie łączeniu 

funduszy przy finansowaniu oraz 

spotęgowanie efektu dźwigni osiąganego 

dzięki europejskim inwestycjom, zwłaszcza 

w sektorze transportu. 

 

Poprawka   27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 7 – ustęp 8 – litera k a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) dodaje się literę ka) w brzmieniu: 

 „ka) sektor obrony.”; 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa) 
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Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera i a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) w ust. 2 dodaje się lit. ia) w 

brzmieniu: 

 „ia) wsparcie unijnych inicjatyw w 

sektorze obrony, w szczególności przez: 

 (i)  badania i rozwój na szczeblu Unii; 

 (ii)  rozwój zdolności obronnych Unii; 

 (iii)  MŚP i spółki o średniej 

kapitalizacji w sektorze obrony.” 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„EBI powinien dążyć do tego, aby co 

najmniej 40 % finansowania z EFIS w 

ramach obszarów infrastruktury i 

innowacji przeznaczone było na wsparcie 

projektów obejmujących elementy 

przyczyniające się do działań w dziedzinie 

klimatu, zgodnie z zobowiązaniami 

podjętymi na konferencji COP21.  Rada 

kierownicza przedkłada szczegółowe 

wytyczne dotyczące tej kwestii.”; 

„EBI powinien dążyć do tego, aby co 

najmniej 40 % finansowania z EFIS w 

ramach obszarów infrastruktury i 

innowacji przeznaczone było na wsparcie 

projektów posiadających istotny element 

działań w dziedzinie klimatu, zgodnie z 

zobowiązaniami podjętymi na konferencji 

COP21. Rada kierownicza przedkłada 

szczegółowe wytyczne dotyczące tej 

kwestii.”; 

 EBI powinien dążyć do tego, by co 

najmniej 20 % finansowania z EFIS 

przeznaczyć na wspieranie projektów 

dotyczących rozwoju infrastruktury 

transportowej oraz sprzętu i 

innowacyjnych technologii dla transportu, 

określonych w lit. c). 

 EBI powinien dążyć do osiągnięcia 

równomiernego pod względem 

geograficznym podziału inwestycji między 

państwa członkowskie. 

 Niezależnie od celów określonych w 
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niniejszym ustępie, należy realizować 

projekty zatwierdzone do finansowania w 

ramach EFIS w dziedzinie kapitału 

ludzkiego i zdrowia, takie jak inwestycje 

produkcyjne w szpitale i obiekty szkolne 

określone w lit. g).”; 

 

Poprawka   30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w ust. 2 lit. c) dodaje się podpunkt 

w brzmieniu: 

 „(iiia) projekty na rzecz infrastruktury 

kolejowej i inne projekty kolejowe;” 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„c) maksymalne wykorzystanie wiedzy 

lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS 

w całej Unii oraz przyczynianie się w 

miarę możliwości do osiągnięcia celu 

sektorowej i geograficznej dywersyfikacji 

EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika 

II, poprzez wspieranie EBI w inicjowaniu 

działań;”; 

„c) maksymalne wykorzystanie wiedzy 

regionalnej i lokalnej w celu ułatwienia 

wsparcia EFIS w całej Unii oraz 

przyczynianie się do osiągnięcia celu 

sektorowej i geograficznej dywersyfikacji 

EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika 

II, poprzez wspieranie EBI i promotorów 

projektów w inicjowaniu działań;” 

 

Poprawka   32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) świadczenie proaktywnego 

wsparcia w zakresie tworzenia platform 

inwestycyjnych;”; 

e) „świadczenie proaktywnego 

wsparcia w zakresie tworzenia platform 

inwestycyjnych, w tym sektorowych 

platform inwestycyjnych;” 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) dodaje się lit. fa) w brzmieniu: 

 „fa) doradztwo w przypadku projektów 

z udziałem dwóch lub więcej państw 

członkowskich oraz wsparcie tworzenia 

instrumentów finansowania projektów 

wielonarodowych lub transgranicznych;” 

 

Poprawka   34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii b (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiib) dodaje się lit. fb) w brzmieniu: 

 „fb) udostępnianie przykładów 

najlepszych praktyk w partnerstwach 

publiczno-prywatnych w zakresie rozwoju 

infrastruktury kolejowej;” 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b – podpunkt iii c (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f c (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiic) dodaje się lit. fc) w brzmieniu: 

 „fc) zapewnianie najlepszych praktyk i 

modeli w zakresie konstruowania 

projektów w głównych obszarach dziedzin 

wymienionych w art. 9 ust. 2 lit. b), c), e) i 

f), z uwzględnieniem najnowszych 

wytycznych Eurostatu na temat zasad 

księgowania inwestycji w ramach 

partnerstw publiczno-prywatnych jako 

długu publicznego.”; 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp 3a w brzmieniu: 

 „3a. ECDI zapewnia zgodność 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych z innymi 

programami europejskimi, tak aby 

doprowadzić do spotęgowania efektu 

synergii, łączenia funduszy przy 

finansowaniu i wzmocnienia efektu 

dźwigni osiąganego dzięki europejskim 

instrumentom finansowym.” 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 18 – ustęp 7 i ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) skreśla się ust. 7 i 8.; skreśla się 
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Poprawka   38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a) w art. 19 dodaje się ust. 1 b w 

brzmieniu: 

 „EBI przedstawia i publikuje na swojej 

stronie internetowej sprawozdanie roczne 

zawierające szczegółowe informacje na 

temat wszystkich projektów 

transportowych, które otrzymały wsparcie 

UE za pośrednictwem EFIS, podając 

odpowiednie kwoty spodziewanej łącznej 

wartości inwestycji.” 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – punkt 1 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Załącznik II – sekcja 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Unika się udzielania z EFSI wsparcia dla 

autostrad, chyba że jest ono konieczne dla 

wsparcia prywatnych inwestycji w 

sektorze transportu w krajach objętych 

polityką spójności lub inwestycji w 

projekty transgraniczne w sektorze 

transportu, w których udział bierze co 

najmniej jeden kraj objęty polityką 

spójności.”; 

„Należy ograniczyć udzielanie z EFSI 

wsparcia dla autostrad do publicznych 

i/lub prywatnych inwestycji w sektorze 

transportu w krajach objętych polityką 

spójności, regionach słabiej rozwiniętych 

lub w przypadku projektów 

transgranicznych w sektorze transportu 

lub jeżeli jest ono konieczne do 

modernizacji i utrzymania, poprawy 

bezpieczeństwa drogowego, rozwoju 

inteligentnych systemów transportowych 

lub zagwarantowania integralności i 

standardów istniejących autostrad w 

ramach transeuropejskiej sieci 

transportowej, zwłaszcza bezpiecznych 

parkingów, stacji z alternatywnym czystym 

paliwem oraz systemów ładowania 

pojazdów elektrycznych”; 
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Poprawka   40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – punkt 1 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Załącznik II – sekcja 2 – litera b – akapit 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „Wsparcie z EFIS musi być również 

wyraźnie możliwe do celów utrzymania i 

modernizacji istniejącej infrastruktury 

transportowej;” 

 

Poprawka   41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 

Załącznik II – sekcja 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Tabela wskaźników podawana jest do 

wiadomości publicznej bezpośrednio po 

podpisaniu działania w ramach gwarancji 

UE, z wyłączeniem szczególnie 

chronionych informacji handlowych.”; 

„Tabela wskaźników podawana jest do 

wiadomości publicznej bezpośrednio po 

zatwierdzeniu działania w ramach 

gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie 

chronionych informacji handlowych.  

Komitet inwestycyjny przedstawia 

Parlamentowi tabelę wskaźników dla 

wszystkich projektów wspieranych przez 

EFIS.” 
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