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Poprawka 46
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 209 TFUE w powiązaniu 
z art. 208 TFUE określa, że EBI bierze 
udział, zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w jego Regulaminie, we wdrażaniu 
środków niezbędnych do realizacji celów 
polityki Unii w dziedzinie współpracy na 
rzecz rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do orzecznictwa ETS, sprawa C-155/07, Parlament przeciwko Radzie, wyrok z 
dnia 6 listopada 2008 r., dotyczącą zobowiązań EBI wynikających z traktatu.

Poprawka 47
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oprócz utrzymania pułapów 
regionalnych należy uruchomić 
upoważnienie fakultatywne w wysokości 
2 mld EUR, które powinno zostać 
przeznaczone jako kwota specjalna na 
wspieranie operacji finansowych EBI 
w obszarze działań łagodzących skutki 
zmian klimatu i działań adaptacyjnych we 
wszystkich regionach objętych tym 
upoważnieniem. W ścisłej współpracy z 
Komisją EBI mógłby– dzięki swojej 
wiedzy fachowej i swoim zasobom –
wnieść wkład we wspieranie władz 
publicznych i sektora prywatnego w 
działaniach podejmowanych przez nie w 
obszarze zmiany klimatu, a także 

(8) Oprócz utrzymania pułapów 
regionalnych należy uruchomić 
upoważnienie fakultatywne w wysokości 2 
mld EUR, które powinno zostać 
przeznaczone jako kwota specjalna na 
wspieranie operacji finansowych EBI w 
obszarze działań łagodzących skutki zmian 
klimatu i działań adaptacyjnych we 
wszystkich krajach i pomiędzy krajami
objętymi tym upoważnieniem przy 
wypełnianiu zobowiązań dotyczących 
klimatu w ramach procesu UNFCCC. W 
ścisłej współpracy z Komisją EBI mógłby–
dzięki swojej wiedzy fachowej i swoim 
zasobom – wnieść wkład we wspieranie 
władz publicznych i sektora prywatnego w 



PE450.645v01-00 4/23 AM\833812PL.doc

PL

przyczynić się do jak najlepszego 
wykorzystania dostępnego finansowania. 
W przypadku projektów obejmujących 
działania łagodzące skutki zmian klimatu i 
działania adaptacyjne zasoby EBI 
powinny, w miarę możliwości, zostać 
uzupełnione środkami udostępnianymi na 
warunkach preferencyjnych z budżetu UE, 
poprzez wydajne i spójne łączenie dotacji i 
pożyczek służących finansowaniu działań 
w obszarze zmiany klimatu w kontekście 
pomocy zewnętrznej UE. 

działaniach podejmowanych przez nie w 
obszarze zmiany klimatu, a także 
przyczynić się do jak najlepszego 
wykorzystania dostępnego finansowania. 
W przypadku projektów obejmujących 
działania łagodzące skutki zmian klimatu i 
działania adaptacyjne zasoby EBI 
powinny, w miarę możliwości, zostać 
uzupełnione środkami udostępnianymi na 
warunkach preferencyjnych z budżetu UE, 
poprzez wydajne i spójne łączenie dotacji i 
pożyczek służących finansowaniu działań 
w obszarze zmiany klimatu w kontekście 
pomocy zewnętrznej UE. Upoważnienie 
fakultatywne nie będzie uwzględniane 
jako wkład UE lub jej państw 
członkowskich w szybko uruchamiane 
środki zatwierdzone podczas konferencji 
stron UNFCCC w Kopenhadze w grudniu 
2009 r.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że operacje EBI powinny pomagać kwalifikującym się krajom w 
wywiązaniu się ze zobowiązań dotyczących klimatu. Zważywszy na fakt, że środki EBI zostaną 
wypłacone w formie pożyczek, nie należy ich uwzględniać jako wkład UE lub jej państw 
członkowskich w realizację zobowiązań finansowych w ramach UNFCCC.

Poprawka 48
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 
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szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, w 
których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty w 
następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna i 
gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo energetyczne, 
infrastruktura służąca ochronie środowiska, 
w tym poprawie zaopatrzenia w wodę i 
warunków sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Celem leżącym u podstaw operacji 
finansowych EBI w tych obszarach 
powinna być integracja regionalna między 
krajami partnerskimi, w tym integracja 
gospodarcza między krajami ubiegającymi 
się o członkostwo, krajami sąsiadującymi 
oraz UE.

szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, w 
których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty w 
następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna i 
gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo energetyczne, 
infrastruktura służąca ochronie środowiska, 
w tym poprawie zaopatrzenia w wodę i 
warunków sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Należy przypomnieć, że poprawa dostępu 
MŚP do kapitału może odgrywać istotną 
rolę w pobudzaniu rozwoju gospodarczego 
i w walce z bezrobociem. Celem leżącym u 
podstaw operacji finansowych EBI w tych 
obszarach powinna być integracja 
regionalna między krajami partnerskimi, w 
tym integracja gospodarcza między 
krajami ubiegającymi się o członkostwo, 
krajami sąsiadującymi oraz UE. EBI może 
wspierać obecność UE w krajach 
partnerskich przez bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne przyczyniające się 
do promowania transferu technologii 
i wiedzy – albo w formie inwestycji w 
wyżej wymienionych obszarach, albo na 
własne ryzyko.

Or. en
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Poprawka 49
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 
szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, w 
których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty w 
następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna i 
gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo energetyczne, 
infrastruktura służąca ochronie środowiska, 
w tym poprawie zaopatrzenia w wodę i 
warunków sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Celem leżącym u podstaw operacji 
finansowych EBI w tych obszarach 
powinna być integracja regionalna między 
krajami partnerskimi, w tym integracja 
gospodarcza między krajami ubiegającymi 
się o członkostwo, krajami sąsiadującymi 
oraz UE.

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 
szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, w 
których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty 
w następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna 
i gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
badania i rozwój w dziedzinie nowych 
źródeł energii, bezpieczeństwo 
energetyczne, infrastruktura służąca 
ochronie środowiska, w tym poprawie 
zaopatrzenia w wodę i warunków 
sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
z myślą o pobudzeniu trwałego wzrostu 
gospodarczego i zachęcaniu do tworzenia 
miejsc pracy. Celem leżącym u podstaw 
operacji finansowych EBI w tych 
obszarach powinna być integracja 
regionalna między krajami partnerskimi, w 
tym integracja gospodarcza między 
krajami ubiegającymi się o członkostwo, 
krajami sąsiadującymi oraz UE. EBI 
powinien przyczyniać się do europejskich 
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bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w krajach partnerskich, w tym w ramach 
wzajemnie korzystnych partnerstw 
publiczno-prywatnych, w celu 
promowania innowacji i rozwoju 
w wymienionych wyżej obszarach 
projektowych.

Or. en

Uzasadnienie

Działania adaptacyjne są obszarem polityki, w którym należy poświęcić szczególną uwagę 
warunkom lokalnym i gdzie niezbędna jest skuteczność pośredników finansowych. Dlatego 
EBI powinien zadbać o to, by pośrednicy finansowi ponosili odpowiedzialność i zapewnili 
swoim klientom korzyści zgodnie z celami programów EBI.

Poprawka 50
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby w skuteczny sposób dotrzeć do 
MŚP, EBI powinien współpracować 
z lokalnymi instytucjami pośrednictwa 
finansowego w kwalifikujących się 
krajach, które w przeszłości faktycznie 
przyznawały swoim klientom zniżki 
z tytułu spłaty odsetek, żeby sprawdzić 
zgodność projektów klientów względem 
celów UE w zakresie rozwoju i zapewnić 
wartość dodaną w porównaniu 
z finansowaniem rynkowym. Działalność 
pośredników finansowych mająca na celu 
wsparcie dla MŚP powinna być w pełni 
przejrzysta, a EBI powinien być 
regularnie informowany na ten temat. 

Or. en

Uzasadnienie

Działania adaptacyjne są obszarem polityki, w którym należy poświęcić szczególną uwagę 
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warunkom lokalnym i gdzie niezbędna jest skuteczność pośredników finansowych. Dlatego 
EBI powinien zadbać o to, by pośrednicy finansowi byli odpowiedzialni i zapewnili swoim 
klientom korzyści zgodnie z celami programów EBI.

Poprawka 51
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Na mocy niniejszej decyzji EBI 
powinien wzmocnić swoją orientację na 
kwestie rozwoju, w ścisłej współpracy z 
Komisją i zgodnie z zasadami Konsensusu 
europejskiego w sprawie rozwoju. 
Powinno to nastąpić poprzez szereg 
konkretnych środków, w szczególności 
poprzez zwiększenie możliwości EBI w 
zakresie oceny społecznych i rozwojowych 
aspektów projektów, w tym ryzyka 
związanego z prawami człowieka i 
ewentualnymi konfliktami, a także poprzez 
wspieranie konsultacji lokalnych. Ponadto 
EBI powinien skoncentrować się w 
większym stopniu na sektorach, w których 
dysponuje solidną wiedzą fachową dzięki 
operacjom finansowym realizowanym na 
terytorium UE i które przyczyniają się do 
rozwoju danego kraju, takich jak 
infrastruktura służąca ochronie środowiska, 
w tym poprawie zaopatrzenia w wodę i 
warunków sanitarnych, zrównoważone 
systemy transportowe oraz działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, w szczególności inwestycje w 
odnawialne źródła energii. EBI powinien 
również stopniowo zwiększyć swoje 
wsparcie na rzecz sektorów zdrowia i 
edukacji, jak również działań służących
adaptacji do zmiany klimatu, w 
stosownych przypadkach we współpracy z 
innymi międzynarodowymi instytucjami 

(13) Na mocy niniejszej decyzji EBI 
powinien wzmocnić swoją orientację na 
kwestie rozwoju i wiedzę fachową w 
ścisłej współpracy z Komisją oraz stosując
zasady Konsensusu europejskiego w 
sprawie rozwoju i zasady skuteczności 
pomocy określone w deklaracji paryskiej 
z 2005 r. i planie działania z Akry 
z 2008 r. Powinno to nastąpić poprzez 
szereg konkretnych środków, w 
szczególności poprzez zwiększenie 
możliwości EBI w zakresie oceny 
społecznych, środowiskowych 
i rozwojowych aspektów projektów, w tym 
ryzyka związanego z prawami człowieka i 
ewentualnymi konfliktami, a także poprzez 
wspieranie konsultacji lokalnych. 
Konsultacje na szczeblu lokalnym
powinny być częścią procedury należytego 
ustalania tożsamości prowadzonej przez 
EBI przed zatwierdzeniem projektu.
Ponadto EBI powinien skoncentrować się 
w większym stopniu na sektorach, w 
których dysponuje solidną wiedzą fachową 
dzięki operacjom finansowym 
realizowanym na terytorium UE i które 
przyczyniają się do rozwoju danego kraju, 
takich jak infrastruktura służąca ochronie 
środowiska, w tym poprawie zaopatrzenia 
w wodę i warunków sanitarnych, 
zrównoważone systemy transportowe oraz 
działania łagodzące skutki zmian klimatu i 
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finansowymi i europejskimi dwustronnymi 
instytucjami finansowymi. Będzie to 
wymagało dostępu do zasobów 
udostępnianych na warunkach 
preferencyjnych oraz stopniowego 
zwiększenia zasobów ludzkich 
przeznaczonych na realizację działań 
zewnętrznych EBI. Działalność EBI 
powinna mieć również charakter 
komplementarny w stosunku do celów i 
priorytetów UE w zakresie rozwoju 
instytucjonalnego i reform sektorowych. 
Wreszcie, EBI powinien zdefiniować 
wskaźniki wykonania powiązane z 
aspektami rozwojowymi projektów i ich 
wynikami.

działania adaptacyjne, w szczególności 
inwestycje w odnawialne źródła energii. 
EBI powinien również stopniowo 
zwiększyć swoje wsparcie na rzecz 
sektorów zdrowia i edukacji, jak również 
działań służących adaptacji do zmiany 
klimatu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z innymi międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi i europejskimi 
dwustronnymi instytucjami finansowymi. 
Będzie to wymagało dostępu do zasobów 
udostępnianych na warunkach 
preferencyjnych oraz stopniowego 
zwiększenia zasobów ludzkich 
przeznaczonych na realizację działań 
zewnętrznych EBI. Działalność EBI 
powinna mieć również charakter 
komplementarny w stosunku do celów i 
priorytetów UE w zakresie rozwoju 
instytucjonalnego i reform sektorowych. 
Wreszcie, EBI powinien zdefiniować 
wskaźniki wykonania powiązane z 
aspektami rozwojowymi projektów i ich 
wynikami.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie pozwalające EBI na lepsze dostosowanie się do polityki UE w dziedzinie 
rozwoju i do określonych w deklaracji paryskiej 12 wskaźników służących do pomiaru 
postępów pod względem skuteczności pomocy. 

Poprawka 52
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) EBI wspiera realizację milenijnych 
celów rozwoju do roku 2015 we 
wszystkich regionach, w których prowadzi 
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działalność. 

Or. en

Poprawka 53
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych i 
bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego oraz integracji 
sieci transportowych i energetycznych. 
Europejską politykę sąsiedztwa uzupełniają 
wielostronne, regionalne inicjatywy 
służące wspieraniu współpracy między UE 
i odpowiednimi grupami sąsiadujących 
krajów partnerskich, stojących przed 
wspólnymi wyzwaniami i/lub związanych 
położeniem geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 
współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych
i bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego oraz integracji 
sieci transportowych i energetycznych,
takich jak projekt gazociągu Nabucco, 
który ma szczególne znaczenie dla UE. 
Europejską politykę sąsiedztwa uzupełniają 
wielostronne, regionalne inicjatywy 
służące wspieraniu współpracy między UE 
i odpowiednimi grupami sąsiadujących 
krajów partnerskich, stojących przed 
wspólnymi wyzwaniami i/lub związanych 
położeniem geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 



AM\833812PL.doc 11/23 PE450.645v01-00

PL

transnarodowym. Partnerstwo Wschodnie 
ma na celu stworzenie warunków 
niezbędnych do przyspieszenia procesu 
partnerstwa politycznego oraz pogłębienia 
integracji gospodarczej między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego. 
Federacja Rosyjska i UE zawarły szeroko 
zakrojone partnerstwo strategiczne, 
odrębne od europejskiej polityki 
sąsiedztwa, wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią. 

współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 
transnarodowym. Partnerstwo Wschodnie 
ma na celu stworzenie warunków 
niezbędnych do przyspieszenia procesu 
partnerstwa politycznego oraz pogłębienia 
integracji gospodarczej między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego. 
Federacja Rosyjska i UE zawarły szeroko 
zakrojone partnerstwo strategiczne, 
odrębne od europejskiej polityki 
sąsiedztwa, wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią.

Or. en

Poprawka 54
Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych i 
bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego oraz integracji 

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona 
w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych 
i bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego i społeczeństwa 
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sieci transportowych i energetycznych. 
Europejską politykę sąsiedztwa uzupełniają 
wielostronne, regionalne inicjatywy 
służące wspieraniu współpracy między UE 
i odpowiednimi grupami sąsiadujących 
krajów partnerskich, stojących przed 
wspólnymi wyzwaniami i/lub związanych 
położeniem geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 
współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 
transnarodowym. Partnerstwo Wschodnie 
ma na celu stworzenie warunków 
niezbędnych do przyspieszenia procesu 
partnerstwa politycznego oraz pogłębienia 
integracji gospodarczej między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego. 
Federacja Rosyjska i UE zawarły szeroko 
zakrojone partnerstwo strategiczne, 
odrębne od europejskiej polityki 
sąsiedztwa, wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią. 

oraz integracji sieci transportowych i 
energetycznych. Europejską politykę 
sąsiedztwa uzupełniają wielostronne, 
regionalne inicjatywy służące wspieraniu 
współpracy między UE i odpowiednimi 
grupami sąsiadujących krajów 
partnerskich, stojących przed wspólnymi 
wyzwaniami i/lub związanych położeniem 
geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 
współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 
transnarodowym oraz pomocy dla MŚP. 
Partnerstwo Wschodnie ma na celu 
stworzenie warunków niezbędnych do 
przyspieszenia procesu partnerstwa 
politycznego oraz pogłębienia integracji 
gospodarczej między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego. Federacja 
Rosyjska i UE zawarły szeroko zakrojone 
partnerstwo strategiczne, odrębne od 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią.

Or. fr
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Poprawka 55
Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W Azji EBI powinien być aktywny 
zarówno w dynamicznych, rozwijających 
się gospodarkach, jak i w gorzej 
prosperujących krajach. W tym tak 
zróżnicowanym regionie UE pogłębia 
swoje partnerstwo strategiczne z Chinami 
oraz Indiami; prowadzone są również 
negocjacje w sprawie nowych partnerstw i 
umów o wolnym handlu z krajami Azji 
Południowo-Wschodniej. Jednocześnie 
współpraca na rzecz rozwoju stanowi w 
dalszym ciągu istotny punkt polityki UE w 
stosunku do Azji – unijna strategia rozwoju 
dla regionu Azji służy ograniczeniu 
ubóstwa poprzez wspieranie 
zdywersyfikowanego, stabilnego wzrostu 
gospodarczego, promowaniu sprzyjającego 
środowiska i dobrych warunków dla 
wymiany handlowej i integracji w obrębie 
regionu, usprawnieniu systemu rządów, 
zwiększeniu stabilności politycznej i 
społecznej oraz wsparciu w działaniach na 
rzecz osiągnięcia milenijnych celów 
rozwoju na rok 2015. Wspólnie 
formułowane są strategie polityczne 
uwzględniające wspólne wyzwania, takie 
jak zmiana klimatu, zrównoważony 
rozwój, bezpieczeństwo i stabilność, 
system rządów i prawa człowieka, a także 
zapobieganie katastrofom naturalnym i 
humanitarnym i reakcja w przypadku ich 
wystąpienia.

(18) W Azji EBI powinien być aktywny 
zarówno w dynamicznych, rozwijających 
się gospodarkach, jak i w gorzej 
prosperujących krajach. W tym tak 
zróżnicowanym regionie UE pogłębia 
swoje partnerstwo strategiczne z Chinami 
oraz Indiami; prowadzone są również 
negocjacje w sprawie nowych partnerstw i 
umów o wolnym handlu z krajami Azji 
Południowo-Wschodniej. Jednakże 
w negocjacjach tych należy uwzględnić 
zasadę wzajemności oraz ryzyko 
dumpingu socjalnego, sanitarnego 
i środowiskowego. Jednocześnie 
współpraca na rzecz rozwoju stanowi w 
dalszym ciągu istotny punkt polityki UE w 
stosunku do Azji – unijna strategia rozwoju 
dla regionu Azji służy ograniczeniu 
ubóstwa poprzez wspieranie 
zdywersyfikowanego, stabilnego wzrostu 
gospodarczego, promowaniu sprzyjającego 
środowiska i dobrych warunków dla 
wymiany handlowej i integracji w obrębie 
regionu, usprawnieniu systemu rządów, 
zwiększeniu stabilności politycznej i 
społecznej oraz wsparciu w działaniach na 
rzecz osiągnięcia milenijnych celów 
rozwoju na rok 2015. Wspólnie 
formułowane są strategie polityczne 
uwzględniające wspólne wyzwania, takie 
jak zmiana klimatu, zrównoważony 
rozwój, bezpieczeństwo i stabilność, 
system rządów i prawa człowieka, a także 
zapobieganie katastrofom naturalnym i 
humanitarnym i reakcja w przypadku ich 
wystąpienia.

Or. fr
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Poprawka 56
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja powinna przeanalizować 
stworzenie „Unijnej platformy na rzecz 
współpracy i rozwoju”, mając na uwadze 
optymalizację funkcjonowania 
mechanizmów łączenia dotacji i pożyczek 
w regionach zewnętrznych. W trakcie 
swojej analizy Komisja powinna 
konsultować się z EBI oraz z pozostałymi 
europejskimi wielo- i dwustronnymi 
instytucjami finansowymi. Tego rodzaju 
platforma kontynuowałaby wspieranie 
uzgodnień dotyczących wzajemnej 
zależności, opartych na względnej 
przewadze poszczególnych instytucji, przy 
jednoczesnym poszanowaniu roli i 
uprawnień instytucji UE w wykonywaniu 
budżetu UE oraz roli pożyczek EBI.

(25) Komisja powinna przeanalizować 
stworzenie „Unijnej platformy na rzecz 
współpracy i rozwoju”, mając na uwadze 
optymalizację funkcjonowania 
mechanizmów łączenia dotacji i pożyczek 
w regionach zewnętrznych. W trakcie 
swojej analizy Komisja powinna 
konsultować się z EBI oraz z pozostałymi 
europejskimi wielo- i dwustronnymi 
instytucjami finansowymi, Parlamentem 
Europejskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego. Tego 
rodzaju platforma kontynuowałaby 
wspieranie uzgodnień dotyczących 
wzajemnej zależności, opartych na 
względnej przewadze poszczególnych 
instytucji, przy jednoczesnym 
poszanowaniu roli i uprawnień instytucji 
UE w wykonywaniu budżetu UE oraz roli 
pożyczek EBI.

Or. en

Poprawka 57
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zasadniczym celem operacji 
finansowych EBI realizowanych za 
pomocą gwarancji udzielonej EBI przez 
Unię w krajach rozwijających się jest 
zmniejszenie i, w dłuższej perspektywie, 
wyeliminowanie ubóstwa. Operacje 
finansowe EBI realizowane za pomocą 
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gwarancji udzielonej EBI przez Unię w 
państwach trzecich innych niż kraje 
rozwijające się są spójne z polityką Unii 
na rzecz rozwoju i są prowadzone zgodnie 
z zasadami i celami jej działań 
zewnętrznych 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odzwierciedla podwójną podstawę prawną, tj. art. 209 i art. 212 TFUE, 
aby uniknąć wszelkich późniejszych zaskarżeń do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-155/07, Parlament przeciwko Radzie, 
wyrok z dnia 6 listopada 2008 r.).

Poprawka 58
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Upoważnienie związane z działaniami w 
zakresie zmiany klimatu obejmuje operacje 
finansowe EBI we wszystkich krajach 
objętych niniejszą decyzją, jeżeli takie 
operacje finansowe EBI wspierają jeden z 
głównych celów polityki UE, jakim jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu poprzez 
wspieranie projektów w obszarze działań 
łagodzących skutki zmian klimatu i 
działań adaptacyjnych, które przyczyniają 
się do realizacji ogólnego celu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w 
szczególności poprzez unikanie lub 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
w obszarach energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
i transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju, lub poprzez zwiększenie 
odporności na niekorzystne skutki zmiany 
klimatu w narażonych krajach, sektorach i 

4. Upoważnienie związane z działaniami w 
zakresie zmiany klimatu obejmuje operacje 
finansowe EBI we wszystkich krajach 
objętych niniejszą decyzją, jeżeli takie 
operacje finansowe EBI wspierają jeden z 
głównych celów polityki Unii, jakim jest 
przeciwdziałanie zmianie klimatu poprzez 
wspieranie krajów w wywiązaniu się ze 
zobowiązań dotyczących klimatu na mocy
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), w szczególności poprzez 
unikanie lub ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych w obszarach energii ze 
źródeł odnawialnych, efektywności 
energetycznej i transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, lub poprzez 
zwiększenie odporności na niekorzystne 
skutki zmiany klimatu w narażonych 
krajach, sektorach i społecznościach. 
Upoważnienie związane z działaniami w 
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społecznościach. Upoważnienie związane z 
działaniami w zakresie zmiany klimatu jest 
realizowane w ścisłej współpracy z 
Komisją, tam gdzie to możliwe i właściwe 
przy połączeniu finansowania EBI ze 
środkami budżetowymi UE.

zakresie zmiany klimatu jest realizowane w 
ścisłej współpracy z Komisją, tam gdzie to 
możliwe i właściwe przy połączeniu 
finansowania EBI ze środkami 
budżetowymi UE. Upoważnienie 
fakultatywne nie będzie uwzględniane 
jako wkład UE lub jej państw 
członkowskich w szybko uruchamiane 
środki zatwierdzone podczas konferencji 
stron UNFCCC w Kopenhadze w grudniu 
2009 r. Projekty zwiększające kredyty 
węglowe nie będą kwalifikowały się do 
wsparcia w ramach upoważnienia 
fakultatywnego.

Or. en

Uzasadnienie

Pożyczki udzielane przez EBI nie powinny być uwzględniane jako wkład UE w wywiązywanie 
się ze zobowiązań finansowych przyjętych w Kopenhadze. Należy zdecydowanie wykluczyć 
podwójne liczenie przy uwzględnianiu projektów zwiększających kredyty węglowe.

Poprawka 59
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby osiągnąć jak najlepsze skutki 
w zakresie łagodzenia zmian klimatu, BEI 
definiuje kryteria „czystej technologii”, 
które muszą spełniać projekty, by mogły 
kwalifikować się do finansowania 
w ramach upoważnienia związanego 
z działaniami w obszarze zmiany klimatu. 
Kryteria są zasadniczo ukierunkowane na 
efektywność energetyczną i niską emisję 
zanieczyszczeń, zrównoważone dostawy 
energii, z wyłączeniem wsparcia dla 
wszelkich technologii dostaw energii 
jądrowej i energii wytwarzanej z paliw 
kopalnych. 
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Uzasadnienie

Aby zmaksymalizować skutki w zakresie łagodzenia zmian klimatu, niezwykle istotne jest, by 
EBI określił odpowiednie kryteria definiujące „czystą technologię”.  Finansowanie w 
dziedzinie zmian klimatu powinno być ukierunkowane na efektywność energetyczną i 
prawdziwe odnawialne źródła energii.

Poprawka 60
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania łagodzące skutki zmian 
klimatu i działania adaptacyjne, określone
w art. 2 ust. 4;

a) projekty dotyczące zmian klimatu 
przyczyniające się do wypełniania 
zobowiązań w ramach UNFCCC 
i spełniania kryteriów „czystej 
technologii” zgodnie z art. 2 ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie w dziedzinie zmian klimatu powinno być ukierunkowane na efektywność 
energetyczną i prawdziwe odnawialne źródła energii.

Poprawka 61
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia i edukacja.

3. EBI intensyfikuje swoją działalność w 
sektorach społecznych, mając na uwadze 
osiąganie milenijnych celów rozwoju.

Or. en
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Poprawka 62
Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia i edukacja.

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia i edukacja, 
a także w zakresie wzmacniania zdolności 
administracyjnych i skuteczności władz 
lokalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dobre sprawowanie rządów jest niezbędne do rozwoju gospodarczego; wzmacnianie 
zdolności władz lokalnych powinno również być uwzględnione w ogólnym upoważnieniu EBI 
do operacji zewnętrznych.

Poprawka 63
Marielle De Sarnez

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia i edukacja.

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia, edukacja 
i walka z bezrobociem.

Or. fr
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Poprawka 64
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
 Artykuł 5 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Spójność operacji finansowych EBI z 
celami polityki zewnętrznej UE monitoruje 
się zgodnie z art. 10.

2. Spójność operacji finansowych EBI z 
celami polityki zewnętrznej UE monitoruje 
się zgodnie z art. 10. EBI opracowuje 
również wskaźniki wykonania 
finansowanych projektów uwzględniające 
aspekty rozwoju, ochrony środowiska i 
praw człowieka i w odniesieniu także do 
wskaźników określonych w deklaracji 
paryskiej w sprawie skuteczności pomocy 
celem ułatwienia monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu umożliwienie EBI lepszego dostosowania się do celów 
polityki UE i do określonych w deklaracji paryskiej 12 wskaźników służących do pomiaru 
postępów darczyńców pod względem skuteczności pomocy.

Poprawka 65
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
 Artykuł 6 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBI dokonuje starannej i należytej oceny 
rozwojowych aspektów projektów objętych 
gwarancją UE. Wewnętrzne zasady i 
procedury EBI zawierają niezbędne 
przepisy dotyczące oceny środowiskowych 
i społecznych skutków projektów oraz ich 
aspektów związanych z prawami 
człowieka, tak by zagwarantować, by w 
ramach niniejszej decyzji wspierane były 
wyłącznie projekty o charakterze 
zrównoważonym z gospodarczego, 
finansowego, środowiskowego i 

1. Przed zatwierdzeniem projektu EBI 
dokonuje starannej i należytej oceny –
włącznie z publicznymi konsultacjami na 
szczeblu lokalnym – rozwojowych 
aspektów projektów objętych gwarancją 
UE, w tym odpowiedniej oceny 
działalności pożyczkowej pośredników 
finansowych. Wewnętrzne zasady i 
procedury EBI zawierają niezbędne 
przepisy dotyczące oceny środowiskowych 
i społecznych skutków projektów oraz ich 
aspektów związanych z prawami 
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społecznego punktu widzenia. człowieka, tak by zagwarantować, by w 
ramach niniejszej decyzji wspierane były 
wyłącznie projekty o charakterze 
zrównoważonym z gospodarczego, 
finansowego, środowiskowego i 
społecznego punktu widzenia. 

Or. en

Poprawka 66
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
 Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W uzupełnieniu dokonywanej ex-ante 
oceny aspektów związanych z rozwojem 
EBI powinien wzmocnić monitorowanie 
projektów na etapie ich realizacji, między 
innymi w zakresie rozwojowych skutków 
projektu.

2. W uzupełnieniu dokonywanej ex-ante 
oceny aspektów związanych z rozwojem 
EBI powinien przeprowadzić dokładne 
monitorowanie projektów na etapie ich 
realizacji, między innymi w zakresie 
skutków projektu dla rozwoju, ochrony
środowiska i praw człowieka. 
Monitorowanie obejmuje wydajność 
pośredników finansowych. Wyniki 
monitorowania powinny być regularnie 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 67
Yannick Jadot

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a 
Udział społeczeństwa i ujawnianie 

informacji
1. Wraz z promotorem projektu EBI bierze 
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czynny udział w organizowaniu 
publicznych konsultacji w zakresie 
aspektów dotyczących rozwoju, ochrony 
środowiska i kwestii społecznych projektu. 
EBI określa grupy społeczne, na które 
projekt przezeń finansowany ma wpływ. 
EBI dopilnowuje, aby społeczność lokalna 
była terminowo informowana o 
wszystkich kluczowych zagadnieniach 
związanych z przeprowadzanymi przezeń 
operacjami. Ustala się odpowiednie 
mechanizmy skarg, które są dostępne 
przez cały okres realizacji operacji EBI.

2. EBI bezpośrednio udostępnia ogółowi 
społeczeństwa – w formie elektronicznej 
lub za pośrednictwem rejestru zgodnie ze 
swymi zasadami – dokumenty dotyczące 
projektów, w przypadku których EBI 
czerpie korzyści z gwarancji UE. 
Informacje, które mają być udostępniane i 
rozpowszechniane, są odpowiednio 
uaktualniane i obejmują, co następuje:

-– opis lub streszczenie projektu,

-– sprawozdania z oceny projektów (ocena 
pod kątem ochrony środowiska, kwestii 
społecznych, praw człowieka i wpływu 
projektu na rozwój), 

-– zobowiązania i warunki dotyczące 
aspektów projektów w zakresie ochrony 
środowiska, rozwoju i praw człowieka,
-– sprawozdania z monitoringu dotyczące
aspektów projektów w zakresie ochrony 
środowiska, rozwoju i praw człowieka,

– sprawozdania z oceny ex post dotyczące 
wkładu projektów w rozwój gospodarczy, 
zwalczanie ubóstwa, ochronę środowiska 
i lepsze przestrzeganie praw człowieka. 

Or. en
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Poprawka 68
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 EBI przedstawia
Komisji sprawozdania roczne ze swoich 
operacji finansowych realizowanych na 
mocy niniejszej decyzji, w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, oraz z realizacji celów polityki 
zewnętrznej i celów strategicznych UE, w 
tym współpracy z Komisją oraz innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i instytucjami dwustronnymi.

2. Do celów ust. 1 EBI przedstawia 
Komisji sprawozdania roczne ze swoich 
operacji finansowych realizowanych na 
mocy niniejszej decyzji, w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, oraz z realizacji celów polityki 
zewnętrznej i celów strategicznych UE, w 
tym współpracy z Komisją oraz innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i instytucjami dwustronnymi. 
Każda umowa zawarta między EBI 
a innymi międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi lub instytucjami 
dwustronnymi, odnosząca się do 
prowadzenia operacji finansowych 
zgodnie z niniejszą decyzją, powinna być 
zgłoszona Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie w ramach rocznego sprawozdania 
Komisji, o którym mowa w art. 10 
niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 69
Jan Zahradil

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
końcowe w sprawie stosowania niniejszej 
decyzji.

W terminie do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
końcowe w sprawie stosowania niniejszej 
decyzji.

Or. en
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