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Kontekst i dobre strony wniosku Komisji

Po zakwestionowaniu przez Parlament Europejski obowiązującej podstawy prawnej od 
2009 r. decyzje w sprawie zewnętrznych uprawnień EBI podejmuje w drodze procedury 
współdecyzji Parlament Europejski i Rada.

Unia Europejska udziela Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) gwarancji 
budżetowej obejmującej ryzyko polityczne i ryzyko kredytowe dłużnika typu państwo 
związane z operacjami pożyczkowymi i operacjami gwarancji pożyczkowych realizowanymi 
przez EBI poza granicami UE w ramach wspierania celów zewnętrznej polityki UE.

Wniosek Komisji Europejskiej1 opiera się na średniookresowym przeglądzie zewnętrznych 
uprawnień EBI, czyli na wszystkich analizach i dyskusjach przeprowadzonych w związku 
z tym zagadnieniem w ubiegłym roku2. 
Wyznacza on ambitny plan działania zmierzający do dalszej poprawy działania EBI poza 
granicami UE pod względem wydajności, koordynacji i zbieżności z celami UE. 
Przyjęcie i wdrożenie niniejszego wniosku pozwoli Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
lepiej działać w krajach znajdujących się poza granicami UE i zwiększyć swoje możliwości 
w okresie do 2013 r. 

Maksymalny pułap operacji finansowych EBI objętych gwarancją UE w latach 2007–2013 
nie może przekroczyć kwoty 27,8 miliardów EUR, podzielonej na dwie części:

a) upoważnienie ogólne w wysokości 25,8 mld EUR;

b) upoważnienie w związku ze zmianami klimatu w wysokości 2 mld EUR;

Szacunkowe obciążenie budżetu związane z zasilaniem Funduszu Gwarancyjnego, a także 
w kategoriach zasobów ludzkich i administracyjnych zaangażowanych w administrowanie 
gwarancją UE w latach 2011-2013 kształtuje się następująco:

rok 2011: 138,9 mln EUR;
rok 2012: 326 mln EUR;
rok 2013: 271 mln EUR.

Wniosek Komisji gwarantuje kontynuację działalności EBI w konkretnych regionach, 
pozwala spójniej wyznaczać cele i priorytety w drodze określania horyzontalnych celów 
wysokiego szczebla, koncentruje się bardziej na możliwościach EBI w zakresie celów 
rozwojowych oraz proponuje konkretne mechanizmy poprawy koordynacji z innymi 
instytucjami finansowymi i międzynarodowymi darczyńcami. Komisja Europejska 

                                               
1 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami 
udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej 
(COM(2010)0174). Zobacz także COM(2010)0173.
2 Niezależna ocena przeprowadzona przez COWI (w lutym 2010 r.), sprawozdanie i zalecenia złożonego 
z ekspertów komitetu sterującego pod przewodnictwem Michela Camdessusa (luty 2010 r.), SEC(2010)442, 
SEC(2010)443, analiza departamentu tematycznego ws. reformy Europejskiego Banku Inwestycyjnego: sposoby 
zwiększenia znaczenia EBI w działaniach na rzecz rozwoju.
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proponuje, aby przeznaczyć 2 mld EUR w ramach upoważnienia fakultatywnego nie w celu 
zwiększenia poszczególnych pułapów regionalnych, lecz finansowania projektów, które 
przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatu we wszystkich regionach objętych 
decyzją. 

Przyjęcie wniosku Komisji pozwoli nadal korzystać z pozytywnych doświadczeń EBI w 
krajach nienależących do UE oraz wypracować lepsze, wydajniejsze i spójniejsze wyniki.

Kwestie do dyskusji

Istnieje jednak kilka obszarów, w odniesieniu do których sprawozdawca sugeruje, że należy 
prowadzić bardziej szczegółową dyskusję w Parlamencie Europejskim oraz z innymi 
instytucjami i zaangażowanymi podmiotami:

1) Pułapy pozostają bez zmian, pomimo zakwalifikowania nowych krajów i bardzo 
wysokiego wskaźnika wykorzystania funduszy w niektórych regionach do końca 2010 
r.. Pozostawi to całym regionom niewielkie możliwości, by realizować dodatkowe 
projekty w okresie do 2013 r.;

2) Obserwuje się znaczną poprawę, jeżeli chodzi o mechanizmy zapewniające zbieżność 
działań EBI ze strategiami politycznymi UE w konkretnych regionach. Nie przewiduje 
się jednak aktywnej roli ESDZ, co niekorzystnie wpływa na koordynację prac Komisji 
i EBI. Parlament Europejski winien również sprawować większą kontrolę nad 
określaniem i wdrażaniem celów horyzontalnych.

3) Należyta staranność i ocena ex ante projektów pozwoli skupić się na celach 
rozwojowych. Kryteria oceny celów rozwojowych nie zostały jednakże odpowiednio 
zdefiniowane.

4) Istnieje więcej przepisów dotyczących otwartości i obowiązku informowania odnośnie 
do projektów realizowanych w ramach zewnętrznego mandatu EBI, ocena wpływu 
projektów na rozwój wykazała jednak, że nie określono jasno roli zainteresowanych 
stron, takich jak rządy państw, w których realizowane są projekty, organizacje 
pozarządowe.

5) Średniookresowy przegląd zewnętrznych uprawnień EBI skłania do refleksji nad 
uwzględnieniem perspektywy długofalowej. Sprawozdawca uważa, że większa 
jasność co do przyszłego rozwoju pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań 
w zakresie natychmiastowych zmian. Chodzi tu mianowicie o dyskusję nad 
nieodzownością ewentualnego utworzenia w przyszłości oddzielnej instytucji 
zajmującej się rozwojem, a w międzyczasie utworzenia takiej komórki w ramach EBI. 
Sprawozdanie powinno w związku z tym określać zręby dyskusji w zakresie zmian 
średniookresowych.

6) We wniosku Komisji odłożono na później dyskusję nad utworzeniem platformy 
współpracy z pozostałymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, 
darczyńcami i innymi instytucjami finansowymi. Jednocześnie dotychczas zebrano 
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pozytywne doświadczenia, jak również zaproponowano wykorzystanie tego typu 
platformy w odniesieniu do 2 miliardów euro przeznaczonych na zwalczanie zmian 
klimatu. Dlatego kwestię utworzenia takiej platformy należy rozwiązać w najbliższym 
czasie.

7) Należy stworzyć precyzyjniejsze wytyczne dotyczące dalszego zbliżenia pomiędzy 
dotacjami UE a pożyczkami UE. W kwestii tej zebrano już wiele doświadczeń 
i przeprowadzono wiele analiz, wciąż jednak „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Zagadnienie to można rozwinąć w decyzji.

8) Niezależnie od znacznych postępów w zakresie przejrzystości działalności EBI 
w poszczególnych krajach, w tym w ramach uprawnień zewnętrznych, nadal należy 
zwiększać przejrzystość, a mianowicie w odniesieniu do zapobiegania zawierania 
umów z przedsiębiorstwami zarejestrowanymi lub działającymi w rajach 
podatkowych oraz do stosowania norm UE w zakresie przetargów publicznych, jak 
również walki z korupcją;

9) Kwestia potencjalnego zazębiania się działań EBI i działań innych międzynarodowych 
instytucji finansowych, co prowadzi do niepożądanej konkurencji w odniesieniu do 
projektów finansowych UE, wiąże się z koordynacją. Parlament Europejski i Rada 
mogą zdecydować się na rozważenie tej kwestii w ramach decyzji.

10) Doświadczenie zebrane przez EBI podczas jego działalności pozwala przedyskutować 
dywersyfikację instrumentów finansowych stosowanych w różnych regionach, 
przepisy regulujące pożyczki zaciągane przez władze niższego szczebla oraz potrzebę 
wzmocnienia banku, by mógł wypełniać swoje zobowiązania.

11)  Fakultatywne środki finansowe przeznaczone na finansowanie projektów związanych 
ze zmianami klimatu można uzupełnić rozszerzonymi kryteriami kwalifikowalności 
(np. zrównoważonym rozwojem, zobowiązaniami międzynarodowymi państw 
otrzymujących finansowanie, itp.).

12) Pojawiły się propozycję, by pozwolić EBI na większą elastyczność w zakresie 
instrumentów finansowania, podejmowanego ryzyka i możliwości administracyjnych 
w celu umożliwienia mu działalności w krajach o niskich i średnich dochodach 
z dużym kapitałem prywatnym. Niektóre z tych rozwiązań można wykorzystać 
w dłuższej perspektywie, sprawozdawca proponuje je jednak, ponieważ wymagałyby 
one zmiany uprawnień zewnętrznych oraz protokołów ustaleń EBI z pozostałymi 
międzynarodowymi instytucjami finansowymi;

Perspektywy

Wymienione powyżej kwestie pojawiły się w dyskusjach w zainteresowanych komisjach 
Parlamentu Europejskiego (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT), jak również 
w dyskusjach z zainteresowanymi podmiotami.

Przedstawiając je Państwu, sprawozdawca informuje, że wstępne stanowisko Rady jest 
dość konserwatywne, i proponuje dalsze dyskusje koncepcyjne na temat roli 
zewnętrznych działań EBI w rozwoju oraz na temat utrzymania istniejących przepisów 
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i kierunków inwestycyjnych banku. 

Pracując w ramach procedury współdecyzji, Parlament Europejski i Rada zmuszone będą 
do wypracowania satysfakcjonującego obie strony kompromisu. W związku z tym 
komisja musi podjąć decyzję nie tylko w zakresie priorytetów, lecz również jeżeli chodzi 
o niepodlegające negocjacjom punkty stanowiska Parlamentu Europejskiego. .

Kompromis należy wypracować jak najszybciej, musi on bowiem funkcjonować już od 
początku 2011 r., by umożliwić EBI kontynuowanie działalności.


