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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 
15 % w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r. Taka sytuacja 
niekorzystnie wpływa na ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy, długoterminowy 
wzrost i konkurencyjność. Luka inwestycyjna stwarza dodatkowe ryzyko zagrażające 
osiągnięciu celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza głównego celu, 
jakim jest stopa zatrudnienia w wysokości 75% wśród ludności w grupie wiekowej 24–64 do 
2020 r. W trzecim kwartale 2014 r. stopa bezrobocia w UE-28 wciąż utrzymywała się na 
poziomie 9,7%. Ponadto zbyt wielu młodych Europejczyków jest coraz bliżej krawędzi 
ubóstwa. Mimo to państwa członkowskie nie wykorzystują skutecznie europejskich funduszy, 
zwłaszcza z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Mimo pozytywnego wpływu polityki spójności aktualne starania na rzecz pobudzenia wzrostu 
i zwiększenia zatrudnienia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pilnie potrzebna jest w 
związku z tym nowa dodatkowa inicjatywa ukierunkowana na wzrost i tworzenie miejsc 
pracy. W tym kontekście z zadowoleniem powinniśmy przyjąć wniosek w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który ma potencjał, aby 
zapewnić, w połączeniu z innymi instrumentami, impuls ekonomiczny o szybkim działaniu. 
Jak pokazuje doświadczenie, istnieje silna współzależność między bezrobociem i poziomem 
inwestycji, tak więc powinniśmy się spodziewać, że wspomniany fundusz, jeśli zostanie 
dobrze skonstruowany i będzie dobrze zarządzany, spowoduje wzrost poziomu tak 
potrzebnego średnio- i długoterminowego zatrudnienia. Fundusz ma uruchomić 315 
miliardów EUR na okres trzech lat i wygenerować dzięki temu 1,3 miliona dodatkowych 
pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Potencjalny wpływ funduszu na zatrudnienie będzie 
zależał od wielu czynników, zwłaszcza od możliwości wspierania z niego projektów 
posiadających potencjał tworzenia miejsc pracy, od zakresu, w jakim wykorzystany zostanie 
kapitał prywatny, od jego kompatybilności z innymi istniejącymi instrumentami oraz od 
terminowego uwolnienia funduszy i wprowadzenia dodatkowych środków ukierunkowanych 
na rynek pracy.

Potencjał tworzenia miejsc pracy

Głównym celem projektów finansowanych z EFIS powinien być wzrost gospodarczy i 
tworzenie odpowiednich i wysokiej jakości miejsc pracy. Ten cel przewodni powinien 
przyświecać całemu rozporządzeniu. Aby ocenić wyniki, należy uważnie oszacować liczbę i 
jakość miejsc pracy wygenerowanych przez fundusz, ze szczególnym naciskiem na 
respektowanie warunków zatrudnienia w tych nowych miejscach. Ocena ta powinna także 
posłużyć jako użyteczne narzędzie podczas przyszłego przeglądu EFIS.
Aby nie hamować potencjału tworzenia miejsc pracy, państwa członkowskie będą wspierać 
aktywną politykę rynku pracy, aby zagwarantować, że kwalifikacje siły roboczej będą 
dostosowane do potrzeb sektorów o wysokim potencjale inwestycyjnym. W tym zakresie 
duże znaczenie ma reforma publicznych służb zatrudnienia i EURES.

Wspieranie MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji
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Mające siedzibę w UE małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% przedsiębiorstw w UE, 
zatrudniają ponad 90 milionów osób i odpowiadają za 85% niedawnego wzrostu zatrudnienia 
netto. Posiadają więc wysoki potencjał tworzenia zatrudnienia, który należy zwiększać. 
Sukces EFIS będzie uzależniony od stopnia, w jakim sektor prywatny będzie gotowy 
inwestować, tak więc należy maksymalnie zwiększać zachęty dla sektora prywatnego. 
Fundusz powinien być skonstruowany w taki sposób, aby unikać finansowania projektów, 
które tak czy inaczej zostałyby zrealizowane. Dlatego należy priorytetowo traktować projekty 
o stosunkowo wysokim profilu ryzyka, a także posiadające potencjał stania się rentownymi 
dzięki dofinansowaniu z EFIS.

Gromadzenie dodatkowych funduszy

Po bardzo potrzebnym etapie konsolidacji budżetowej nadszedł moment, aby kraje 
europejskie zaczęły inwestować. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał inwestycyjny 
funduszu i, w rezultacie, zatrudnienie, musimy utworzyć zachęty dla państw członkowskich 
motywujące je do udziału finansowego w EFIS. W związku z tym wkład finansowy państw 
członkowskich w EFIS, w tym ewentualny udział w platformach inwestycyjnych, nie 
powinien być brany pod uwagę przez Komisję podczas definiowania korekty budżetowej w 
ramach funkcji odstraszającej lub zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu. 

Korelacja z innymi istniejącymi instrumentami

Sukces EFIS będzie zależał także od tego, na ile będzie on w stanie koegzystować z innymi 
już istniejącymi instrumentami w Europie i je wzmacniać, jak na przykład europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne. Aby maksymalnie zwiększyć potencjał tworzenia 
zatrudnienia za pośrednictwem tych instrumentów finansowych, powinna istnieć możliwość, 
z jednej strony, wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych do 
dofinansowywania projektów w ramach EFIS, a z drugiej strony, wykorzystywania EFIS do 
współfinansowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach europejskiej 
polityki strukturalnej.

Środki dodatkowe

Aby zapewnić powodzenie EFIS, Komisja Europejska wprowadzi i wesprze dodatkowe 
środki mające zapewnić większą przewidywalność regulacyjną i zniesienie barier dla 
inwestycji, by Europa stała się bardziej atrakcyjnym celem inwestycji.
Ponadto metody selekcji projektów inwestycyjnych powinny uwzględniać różne poziomy 
rozwoju krajowych rynków finansowych i ich stabilność, co będzie miało bezpośredni wpływ 
na zdolność wykorzystania funduszu przez państwa członkowskie. Dzięki temu dystrybucja 
środków finansowych zostanie zagwarantowana w całej UE, w tym w krajach najbardziej 
dotkniętych kryzysem. 

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 
zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 
trwałego zwiększenia potencjału wzrostu.

(2) Konieczne jest podjęcie 
kompleksowych działań, aby wyjść z 
błędnego koła napędzanego brakiem 
inwestycji. Do stymulowania inwestycji 
konieczne są reformy strukturalne i 
odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 
nowym impulsem do finansowania 
inwestycji mogą one przyczynić się do 
powstania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na tym, że 
projekty inwestycyjne wspierają i 
generują wzrost średnio- i 
długoterminowego zatrudnienia i popytu 
oraz prowadzą do trwałego zwiększenia 
potencjału wzrostu.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 15% 
od 2007 r., co zahamowało ożywienie gospodarcze i spowodowało wzrost stopy bezrobocia. 
W związku z tym jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych powinno być wspieranie projektów o dużym potencjale tworzenia miejsc 
pracy. Powinien to być jeden z celów przewodnich całego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Cel inwestycji strategicznych, jakim 
jest sprzyjanie trwałemu wzrostowi 
gospodarczemu, powinien być 
realizowany równolegle z celem, jakim 
jest generowanie średnio- i 
długoterminowego zatrudnienia wysokiej 
jakości, respektującego przepisy państw 
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członkowskich w zakresie warunków 
pracy.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Europejski Bank 
Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 
swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 
inwestycji na terytorium Unii, częściowo 
poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 
2013 r. Konieczne są dalsze działania, 
które zagwarantują, że unijne 
zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 
zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 
będzie wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych.

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 
finansowego Unia poczyniła wysiłki na 
rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 
poprzez inicjatywy określone w strategii
„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, które niestety w 
niewystarczający sposób wpłynęły na 
poziom zatrudnienia i ubóstwa. Europejski 
Bank Inwestycyjny („EBI”) również 
wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i 
wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, 
częściowo poprzez podwyższenie kapitału 
w styczniu 2013 r. Konieczne są zatem
dalsze dodatkowe działania, które 
zagwarantują, że unijne zapotrzebowanie 
na inwestycje zostanie zaspokojone, a 
płynność dostępna na rynku będzie 
wykorzystywana skutecznie i 
ukierunkowana na finansowanie 
rentownych projektów inwestycyjnych, 
kładąc duży nacisk na ich potencjał 
generowania wzrostu i zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 
lepszego dostępu do finansowania powinny 
skorzystać w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Należy również 
rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

(10) EFIS powinien przyczynić się do 
rozwiązania problemów związanych z 
finansowaniem i przeprowadzaniem 
inwestycji produkcyjnych w Unii i 
zapewnić lepszy dostęp do finansowania z 
myślą o generowaniu wzrostu i 
zatrudnienia. Z lepszego dostępu do 
finansowania powinny skorzystać w 
szczególności mające siedzibę w Unii małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 
99% przedsiębiorstw w Unii i zatrudniają 
ponad 90 milionów pracowników w Unii.
Należy również rozciągnąć korzyści z tego 
dostępu na mające siedzibę w Unii
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 
000 pracowników. Przezwyciężenie 
obecnych trudności inwestycyjnych w 
Europie powinno przyczynić się do 
poprawy spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
powinno być wspieranie projektów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy. Powinien to 
być jeden z celów przewodnich całego wniosku w sprawie rozporządzenia. Szczególnego 
wsparcia należy udzielić mającym siedzibę w UE MŚP, które zatrudniają obecnie 90 
milionów pracowników w UE, stanowią 99% przedsiębiorstw i odpowiadają za 85% wzrostu 
zatrudnienia netto w ostatnich latach. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej, przyczyniające się do 
osiągnięcia celów politycznych Unii.

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 
strategiczne o wysokiej gospodarczej 
wartości dodanej i potencjale tworzenia 
zatrudnienia, przyczyniające się do 
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osiągnięcia celów politycznych Unii, 
zwłaszcza jeśli chodzi o cel strategii 
„Europa 2020” dotyczący zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wpływ EFIS na zatrudnienie 
powinien być systematycznie 
monitorowany i w jeszcze większym 
stopniu promowany, zwłaszcza z myślą o 
osiągnięciu długofalowych celów 
społecznych w postaci trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia. Powinien także 
zapewnić sprawiedliwy podział zysków z 
inwestycji wśród inwestorów i 
pracowników.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 
inwestycje rentowne gospodarczo i 
technicznie wykonalne, które mogą być 
obarczone pewnym ryzykiem, które byłoby 
zbyt wysokie dla inwestorów prywatnych w 
razie braku wsparcia ze strony EFIS, ale 
jednocześnie spełniają szczególne wymogi 
finansowania przez EFIS.

Or. en
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Uzasadnienie

EFIS ma zapewnić europejskiej gospodarce dodatkowe pieniądze inwestorów. Dlatego 
fundusz powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby uniknąć sytuacji, w których fundusz 
finansuje projekty inwestycyjne, które i tak zostałyby zrealizowane. Udział EFIS powinien 
umożliwiać wybranym projektom stanie się rentownymi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby maksymalnie wykorzystać 
potencjał tworzenia zatrudnienia EFIS 
państwa członkowskie powinny 
kontynuować reformy strukturalne, a 
także wprowadzać dodatkowe inicjatywy 
ukierunkowane na ich krajowe rynki 
pracy, jak na przykład indywidualne 
programy szkoleniowe dopasowujące 
umiejętności pracowników do potrzeb 
sektorów korzystających z EFIS, 
wzmocnienie służb zatrudnienia w celu 
promowania aktywnej polityki rynku 
pracy i skrojone na miarę usługi 
biznesowe dla przedsiębiorstw, aby 
przygotować je do ekspansji i tworzenia 
nowych miejsc pracy, a także wsparcie dla 
podmiotów rozpoczynających działalność 
gospodarczą i osób samozatrudnionych.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Aby zwiększyć wpływ EFIS na 
zatrudnienie, metody selekcji projektów 
inwestycyjnych powinny uwzględniać 
różne poziomy rozwoju krajowych rynków 
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finansowych, a także ich stabilność, co 
będzie miało bezpośredni wpływ na 
zdolność wykorzystania EFIS przez 
państwa członkowskie. Dzięki temu 
dystrybucja środków finansowych będzie 
zagwarantowana w całej Unii, w tym w 
państwach członkowskich najbardziej 
dotkniętych kryzysem finansowym. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Wkłady finansowe państw 
członkowskich w EFIS, w tym ewentualny 
udział w platformach inwestycyjnych, nie 
powinny być brane pod uwagę przez 
Komisję podczas definiowania korekty 
budżetowej w ramach funkcji 
odstraszającej lub zapobiegawczej paktu 
stabilności i wzrostu. W przypadku 
przekroczenia wartości odniesienia dla 
deficytu Komisja nie powinna wszczynać 
procedury nadmiernego deficytu, jeśli 
powodem przekroczenia jest wkład do 
EFIS, przekroczenie to nie jest wysokie i 
oczekuje się, że będzie miało charakter 
przejściowy. Podobnie nie powinno się 
wszczynać procedury przy okazji oceny 
przekroczenia wartości odniesienia dla 
zadłużenia, jeśli jest ono spowodowane 
wyłącznie wkładem w EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie 
zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe 
państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą 
procedury nadmiernego deficytu.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS.

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
kryteriów kwalifikowalności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
europejskich funduszy na rzecz inwestycji 
strukturalnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów 
wspieranych przez gwarancję UE.
Elastyczność zaproponowanego podejścia 
powinna zwiększyć potencjał przyciągania 
inwestorów w obszarach inwestycji, 
którymi zajmuje się EFIS. EFIS może być 
także wykorzystywany do 
współfinansowania projektów 
kwalifikujących się do finansowania w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już 
istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie 
zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i 
europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W 
szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich 
jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki 
strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
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Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii.

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”).
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych i organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi, powinien wspomagać 
tworzenie i przygotowanie projektów w 
całej Unii. ECDI powinien stanowić punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie pomocy 
technicznej związanej z inwestycjami na 
terytorium Unii, do którego dostęp 
powinien być ułatwiony dzięki 
zastosowaniu wielojęzyczności i jeszcze 
bardziej zdecentralizowanego podejścia 
sprzyjającego skutecznemu 
upowszechnianiu informacji.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 
000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”).

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 
Unii oraz zapewnienie zwiększonego 
dostępu do finansowania mającym siedzibę 
w Unii przedsiębiorstwom zatrudniającym 
do 3 000 pracowników, w tym zwłaszcza 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez zwiększenie zdolności EBI do 
ponoszenia ryzyka („umowa w sprawie 
EFIS”). Ogólnym celem EFIS jest 
promowanie i gwarantowanie trwałego i 
długofalowego wzrostu i zatrudnienia w 
Unii.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
szczególności w formie gotówkowej lub w 
formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI.
Inne podmioty trzecie przekazują swoje 
wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.

3. Państwa członkowskie, które przystąpiły 
do umowy w sprawie EFIS, mogą 
przekazywać swoje wkłady finansowe w 
szczególności w formie gotówkowej lub w 
formie gwarancji dopuszczalnej przez EBI.
Inne podmioty trzecie przekazują swoje 
wkłady wyłącznie w formie gotówkowej.
Wkłady finansowe państw członkowskich, 
w tym ewentualne wkłady w platformy 
inwestycyjne, nie są brane pod uwagę 
przez Komisję podczas definiowania 
korekty budżetowej w ramach funkcji 
odstraszającej i zapobiegawczej paktu 
stabilności i wzrostu. W przypadku 
przekroczenia wartości odniesienia dla 
deficytu Komisja nie wszczyna procedury 
nadmiernego deficytu, jeśli powodem 
przekroczenia jest wkład do EFIS, jeśli 
przekroczenie to nie jest wysokie i
oczekuje się, że będzie miało charakter 
przejściowy. Podobnie nie wszczyna się 
procedury przy okazji oceny przekroczenia 
wartości odniesienia dla zadłużenia, jeśli 
jest ono spowodowane wyłącznie wkładem 
w EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

Musimy zachęcić jak najwięcej państw członkowskich do udziału w EFIS, aby maksymalnie 
zwiększyć jego pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Dlatego wkłady finansowe 
państw członkowskich, w tym wkłady w platformy inwestycyjne, nie powinny pociągać za sobą 
procedury nadmiernego deficytu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego 
wchodzi sześciu niezależnych ekspertów i 
dyrektor zarządzający. Niezależni eksperci 
powinni posiadać duże doświadczenie 
rynkowe w dziedzinie finansowania 
projektów i są powoływani przez radę 
kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
dziedzinie finansowania projektów, a także 
gruntowną znajomość rynków pracy, 
sektorów i ich specyfiki, i są powoływani 
przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) inwestycje w sektory o wysokim 
potencjale zatrudnienia, z naciskiem na 
długofalowe i trwałe skutki. 

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego wysokość inwestycji w UE spadła o ok. 15% 
od 2007 r., co zahamowało ożywienie gospodarcze i spowodowało wzrost stopy bezrobocia. 
W związku z tym jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych powinno być wspieranie projektów o dużym potencjale zatrudnienia. Powinien 
to być jeden z celów przewodnich całego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 
odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 
państwa członkowskie mogą korzystać z 
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europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE.

europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 
finansowanie kwalifikowalnych projektów, 
w które inwestuje EBI ze wsparciem w 
postaci gwarancji UE. EFIS może być 
także wykorzystywany do 
współfinansowania projektów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

EFIS powinien być traktowany jako dodatkowy instrument inwestycyjny w stosunku do już 
istniejących europejskich funduszy strukturalnych. W związku z tym, aby maksymalnie 
zwiększyć potencjał obu instrumentów, współfinansowanie projektów między EFIS i 
europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinno działać w obie strony. W 
szczególności wykorzystywanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach EFIS, takich 
jak pożyczki, może pomóc zrealizować wiele ważnych projektów w ramach polityki 
strukturalnej, które były zablokowane z powodu braku środków publicznych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ocenę liczby, jakości i trwałości 
utworzonych miejsc pracy;

Or. en


