
PA\1051424PL.doc PE549.399v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2015/0009(COD)

5.3.2015

PROJEKT OPINII

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2103
(COM(2015)0010 final – C8-xxxx/2015 – 2015/0009(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej(*): Kathleen Van Brempt

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu



PE549.399v01-00 2/40 PA\1051424PL.doc

PL

PA_Legam



PA\1051424PL.doc 3/40 PE549.399v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Od wielu lat wpływowe osobistości ze środowiska politycznego i akademickiego oraz ze 
społeczeństwa obywatelskiego opowiadają się za pobudzeniem inwestycji w UE, aby 
wypełnić lukę inwestycyjną, która powstała w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego. 
Owa luka inwestycyjna wywołała negatywną spiralę ograniczania wydatków, wzrastającego 
bezrobocia i utraty wiary w przyszłe postępy. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć 
wniosek Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS).

Nowe zachęty służące pobudzeniu inwestycji – dzięki wspieraniu ich gwarancjami UE –
mogą przywrócić wiarę inwestorów, władz publicznych i przemysłu w przyszły wzrost. 
Dzięki uwolnieniu nowych inwestycji EFIS może stać się kołem zamachowym nowego cyklu 
inwestycyjnego, który będzie tworzyć miejsca pracy i nowe możliwości. Nowe inwestycje są 
potrzebne nie tylko do ożywienia unijnej gospodarki, lecz również do przekształcenia jej w 
odporną, innowacyjną, nikogo nie dyskryminującą i niskoemisyjną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 

Zamiast tylko utrwalać stare tory gospodarki, inwestując w zwykłą wymianę niektórych 
elementów i konserwację, będziemy musieli inwestować w projekty, usługi i infrastrukturę, 
które stanowią nową jakość i dzięki którym będziemy mogli stawić czoło „nowym” 
wyzwaniom zagrażającym naszemu dobrobytowi i naszym interesom. Do wyzwań tych 
należy utrata konkurencyjności, powodująca zagrożenie zmiana klimatu, zależność od 
ubogich zasobów naturalnych o krytycznym znaczeniu, które pochodzą spoza UE, oraz 
jednocześnie występująca niestabilność i nieprzewidywalność cen energii i zasobów.

Aby podjąć te wyzwania, UE stworzyła ambitne strategie w dziedzinie zatrudnienia, 
innowacji, edukacji, włączenia społecznego, klimatu i energii. Strategię „Europa 2020” 
sformułowano jako unijną strategię wzrostu na bieżącą dekadę, dzięki której gospodarka UE 
ma się stać „inteligentna, zrównoważona i sprzyjać włączeniu społecznemu”.  Założeniem 
strategii klimatyczno-energetycznej 20/20/20, planu działania Komisji w zakresie energii do 
roku 2050, 7. planu działania w dziedzinie środowiska oraz konkluzji Rady z dnia 
28 października 2014 r. w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. jest 
niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym oraz realna transformacja europejskiego 
sektora transportu i energii. Niedawno zapoczątkowana strategia na rzecz unii energetycznej 
koncentruje się na rynku energetycznym, który będzie w większym stopniu wzajemnie 
połączony i będzie obejmował coraz więcej odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiał 
dzielenie się nimi, a ponadto w strategii tej podkreśla się znaczenie efektywności 
energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii.  Program „Horyzont 2020” ustanowiono 
jako największy w historii unijny program badań i innowacji, który obiecuje zwiększenie 
innowacyjności dzięki wprowadzaniu doskonałych pomysłów z laboratorium na rynek. 
Program ten ustanawia bezpośrednie połączenie między badaniami naukowymi a 
innowacjami, a jego celem jest zagwarantowanie konkurencyjności Europy na świecie dzięki 
położeniu nacisku na doskonałość w badaniach naukowych, przywództwo sektora 
przemysłowego i podejmowanie wyzwań społecznych. 
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W naszym istotnym interesie leży to, by EFIS wzmocnił te strategie i umożliwił ich 
realizację, skupiając się na niezbędnych inwestycjach transformacyjnych w zrównoważoną i 
niskoemisyjną infrastrukturę transportową, infrastrukturę cyfrową i badawczą, energię ze 
źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii oraz wprowadzanie 
innowacyjnych produktów, usług i technologii na rynek. 

Jednocześnie należy uniknąć osłabienia polityki Unii wskutek realizowania szkodliwych cięć 
funduszy, które pomagają osiągnąć te ambitne cele lub wspierają nieoptymalne inwestycje 
albo inwestycje obarczone wysokim ryzykiem porzucenia przed końcem ich realizacji (z 
powodu ich niezgodności z celami długoterminowymi).

Sprawozdawczyni formułuje zatem poprawki do proponowanego rozporządzenia, których 
celem jest:

1. wprowadzenie alternatywy dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE, aby 
zachować środki dostępne w ramach programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 
Europę”;

2. objęcie wsparcia z EFIS ramami unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przyczynienie się do 
realizacji celów energetycznych i klimatycznych dzięki skoncentrowaniu się na inwestycjach 
transformacyjnych w sektor transportowy i energetyczny oraz uniknięciu inwestycji 
skutkujących blokadą;

3. przyczynienie się do realizacji ambitnych celów unii energetycznej dotyczących 
efektywności energetycznej.

Najwięcej uwagi w niniejszej opinii poświęcono oczywiście kwestiom należącym do 
wyłącznych kompetencji komisji ITRE.

1. Alternatywa dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE

Należy podkreślić, że zamiarem sprawozdawczyni nie jest ingerowanie w ogólne założenia 
gwarancji UE finansowanych z budżetu Unii.  Dostępność gwarancji UE dla EBI jest prawnie 
i finansowo zagwarantowana z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFIS oraz z 
chwilą podpisania umowy w sprawie EFIS przez EBI i KE.

Sprawozdawczyni kwestionuje natomiast to, w jaki sposób ustanawia się i finansuje fundusz 
gwarancyjny UE. We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFIS finansowanie 
pozyskuje się w drodze cięć w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę” z 
pozycji budżetowych finansujących dotacje. Cięcia te wpłyną na integralność wspomnianych 
programów, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji strategicznych – takich jak badania 
podstawowe – w przypadku których trudno jest uzyskać współfinansowanie na rynku. 
Proponowane cięcia w programie „Horyzont 2020” najmocniej uderzą w przetargi w 
procedurze otwartej, a zatem ugodzą w obszary, gdzie środki z tego programu są szczególnie 
potrzebne. Ograniczenie środków w tych pozycjach budżetowych doprowadzi ostatecznie do 
osłabienia potencjału EFIS.

Zaproponowana w sprawozdaniu alternatywa polega na zrezygnowaniu z cięć dokonywanych 
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z góry w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, ponieważ nie trzeba 
decydować a priori o schemacie finansowania funduszu gwarancyjnego. 

Finansowanie to można zapewnić w drodze stopniowego przeznaczania środków na 
zobowiązania, które będą zatwierdzane w ramach rocznej procedury budżetowej. W tym celu 
władza budżetowa powinna zastosować w odpowiednich przypadkach wszystkie dostępne 
mechanizmy elastyczności i właściwe przepisy rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014–
2020, które tylko ostatecznie mogą skutkować cięciami w budżecie programów w dziale 1A.

2. Dostosowanie inwestycji z EFIS do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz poprawa spójności z 
unijną polityką środowiskową

Inwestycje wspierane z EFIS powinny przyczyniać się do realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
przyjętej w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. Aby poprawić 
koordynację unijnych strategii inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie nr 1303/2013 
przewidujące wspólne ramy strategiczne w celu wspierania harmonijnego, zrównoważonego i 
trwałego rozwoju w Unii. To zintegrowane podejście należy stosować odpowiednio do 
operacji i projektów wspieranych z EFIS. EFIS powinien przyczyniać się do realizacji 
zatwierdzonych celów klimatycznych na rok 2020, 2030 i 2050, powinien zatem skupiać się 
na inwestycjach transformacyjnych w dekarbonizację europejskiego sektora transportowego i 
energetycznego i zamknięcie pętli materiałowej. Tymczasem należy unikać inwestycji w 
długotrwałą infrastrukturę wysokoemisyjną, które są obarczone wysokim ryzykiem 
porzucenia przed końcem ich realizacji, w przypadku gdyby trzeba było osiągnąć średnio- i 
długoterminowe cele klimatyczne.  

3. Urzeczywistnienie unii energetycznej i zajęcie się „sromotną porażką” obecnych strategii 
energetycznych

W komunikacie Komisji (COM(2015)80) w sprawie unii energetycznej podkreśla się 
znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii oraz wyraźnie 
stwierdza się, że EFIS „daje możliwość uruchomienia znacznych inwestycji na renowację 
budynków”. Aby skorzystać z tej możliwości, rozporządzenie w sprawie EFIS powinno się 
szczególnie skupiać na efektywności energetycznej i powinno przewidywać przeznaczenie 
części wspólnych gwarancji na efektywność energetyczną, poprzez zapewnienie pomocy 
technicznej na rzecz ustanowienia specjalnych platform inwestycyjnych dotyczących 
łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej oraz poprzez rozszerzenie 
zakresu „klauzuli inwestycyjnej” na inwestycje w efektywność energetyczną.

Przeznaczenie tych środków (co najmniej 20% przyznanych gwarancji należy przeznaczyć na 
inwestycje w efektywność energetyczną) jest absolutnie niezbędne, aby zrealizować ambitne 
cele unii energetycznej dotyczące efektywności energetycznej jako „pierwszego paliwa”. 
Doświadczenie pokazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu na efektywność energetyczną 
przeznaczano znacznie mniej wsparcia (8% łącznego wsparcia na energię) niż na wszystkie 
inne opcje dostaw energii (energia ze źródeł odnawialnych, paliwa kopalne, energia jądrowa). 
Jeśli nie przeznaczy się środków konkretnie na ten cel, sytuacja ta się nie zmieni. 
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Sporządzona przez E3G1 analiza propozycji państw członkowskich dotyczących 
europejskiego planu inwestycyjnego wykazuje, że jedynie 5% projektów wymienionych przez 
państwa członkowskie obejmuje środki w zakresie efektywności energetycznej, 
inteligentnych miast lub zarządzania popytem. Efektywność energetyczna zamiast być 
„pierwszym źródłem energii”, faktycznie pozostaje ostatnią opcją. Główny ekonomista MAE 
Fatih Birol stwierdził, że efektywność energetyczna pozostaje „sromotną porażką” w 
strategiach politycznych większości krajów, ponieważ nie wykorzystano dwóch trzecich 
światowego potencjału gospodarczego na poprawę efektywności energetycznej. Działania w 
dziedzinie efektywności energetycznej są często połączeniem kilku mniejszych inwestycji, a 
zarządzanie nimi jest skomplikowane. Środki w dziedzinie efektywności energetycznej, jeśli 
są rozpatrywane pojedynczo, w sposób nieskoordynowany, generują duże koszty 
administracyjne i transakcyjne i często trudno je sfinansować.

Należy zatem utworzyć specjalny instrument w ramach ECDI, aby zapewnić pomoc 
techniczną na rzecz utworzenia specjalnych platform inwestycyjnych w całej Europie w celu 
połączenia małych projektów, w szczególności w zakresie modernizacji budynków. 
Instrument ten może opierać się na doświadczeniu EBI (JESSICA) i wzorować się na dobrych 
przykładach zakończonych sukcesem krajowych programów modernizacji. Programy te 
świadczą o tym, że modernizacja na masową skalę przynosi liczne korzyści: tworzenie wielu 
miejsc pracy, doskonała rentowność, większe bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie MŚP 
oraz ograniczenie ubóstwa energetycznego. Dzięki skorzystaniu z EFIS korzyści te można 
zwiększyć i pomnożyć. 

4. Różne

Sprawozdawczyni przedstawiła również poprawki dotyczące kwestii zarządzania EFIS. Bez 
wątpienia, jako przedstawicielka komisji mającej wyłączne kompetencje w dziedzinie 
kryteriów kwalifikowalności projektów, które mają otrzymać wsparcie, sprawozdawczyni 
pragnie również dopilnować, by wspierane projekty faktycznie spełniały te kryteria i 
realizowały zaproponowane cele. W szczególności cel ten przyświeca poprawkom w sprawie 
składu komitetu inwestycyjnego, ponieważ komitet ten będzie odpowiedzialny za bieżące 
podejmowanie decyzji o tym, które projekty powinny otrzymać wsparcie. Ponadto zdaniem 
sprawozdawczyni, aby EFIS funkcjonował zgodnie z warunkami, o których mowa w 
rozporządzeniu, należy zawrzeć przepisy gwarantujące właściwe przełożenie tych warunków 
na tekst umowy w sprawie utworzenia EFIS, którą Komisja podpisze z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym. 

Zaproponowano również pewne definicje dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji, które w szczególności powinny skorzystać ze wsparcia w ramach EFIS.  
Uzasadnieniem tych poprawek jest przekonanie sprawozdawczyni, że przedsiębiorstwa te są 
szczególnie predysponowane do tworzenia realnych i innowacyjnych zmian, które generują 
gospodarczą i społeczną wartość dodaną, poprawiają zdrowie i codzienne warunki życia 
obywateli UE, a także pobudzają konkurencyjność UE.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan” (Wybór Europy: wzrost 
niskoemisyjny czy duże ryzyko wysokoemisyjne? Analiza propozycji państw członkowskich dotyczących 
europejskiego planu inwestycyjnego), 28 stycznia 2015 r.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) EFIS powinien mieć dwojaki cel: a)
przyczynienie się do rozwiązania 
problemów związanych z finansowaniem i 
przeprowadzaniem inwestycji 
produkcyjnych w Unii i zapewnienie
lepszego dostępu do finansowania małym 
i średnim przedsiębiorstwom, małym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji 
oraz innowacyjnym MŚP i innowacyjnym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji.
Przezwyciężenie obecnych trudności 
inwestycyjnych w Europie powinno 
przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności, potencjału 
innowacyjnego, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii oraz 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności dzięki przekształceniu 
w zrównoważoną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno stwierdzić, że cel EFIS jest dwojaki:  a) długoterminowe inwestycje strategiczne 
i b) dostęp do finansowania dla MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. 
Poprawka powiązana z poprawką dotyczącą art. 1, art. 5 ust. 2 lit. e) i art. 7.
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Poprawka 2

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 i 
społecznej wartości dodanej, promujące 
zrównoważone innowacje, umiejętności i 
lokalne miejsca pracy, zwiększające 
konkurencyjność UE i przyczyniające się 
do osiągnięcia celów politycznych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się nowe ukierunkowanie Komisji na inwestycje. Musimy jednak 
dopilnować, by inwestycje dotyczyły właściwych rodzajów projektów, które tworzą nie tylko 
gospodarczą wartość dodaną, lecz również społeczną wartość dodaną, i wspierają cele UE w 
zakresie klimatu i energii. Jedynie w ten sposób można dokonywać realnych inwestycji w 
przyszłość, które tworzą długotrwałe miejsca pracy, które mogą być realizowane przez 
obywateli europejskich i mogą spowodować zakończenie obecnego kryzysu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Inwestycje wspierane z EFIS 
powinny przyczyniać się do realizacji celu, 
o którym mowa w art. 194 ust. 1 traktatu, 
w szczególności promować efektywność 
energetyczną i oszczędności energii oraz 
rozwój nowych i odnawialnych źródeł 
energii i wspierać wzajemne połączenie 
sieci energetycznych, a ponadto powinny 
przyczyniać się do realizacji unijnej 
strategii inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, którą przyjęto w 
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konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 
17 czerwca 2010 r.; aby poprawić 
koordynację unijnych strategii 
inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie 
nr 1303/2013 przewidujące wspólne ramy 
strategiczne w celu wspierania 
harmonijnego, zrównoważonego i 
trwałego rozwoju w Unii. To zintegrowane 
podejście należy stosować odpowiednio do 
operacji i projektów wspieranych z EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową strategię na rzecz zatrudnienia 
oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu „Europa 2020”. Strategia ta stanowi spójne ramy pozwalające Unii na 
uruchomienie wszystkich jej instrumentów i strategii w sposób skoordynowany. 
Rozporządzenie 1303/2013 przyjęto w celu poprawy koordynacji i zharmonizowania 
wdrażania różnych unijnych funduszy inwestycyjnych we wspólnych ramach strategicznych, 
aby przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020”. To zintegrowane podejście należy 
stosować odpowiednio do operacji i projektów wspieranych z EFIS.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) W komunikacie Komisji 
(COM(2015)80) w sprawie unii 
energetycznej podkreśla się znaczenie 
efektywności energetycznej jako 
pełnoprawnego źródła energii oraz 
wyraźnie stwierdza się, że EFIS „daje 
możliwość uruchomienia znacznych 
inwestycji na renowację budynków”. Aby 
skorzystać z tej możliwości, należy skupić 
się szczególnie na efektywności 
energetycznej i przewidzieć przeznaczenie 
części wspólnych gwarancji na 
efektywność energetyczną, poprzez 
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zapewnienie pomocy technicznej na rzecz 
ustanowienia specjalnych platform 
inwestycyjnych dotyczących łączonych 
projektów w dziedzinie efektywności 
energetycznej oraz poprzez rozszerzenie 
zakresu „klauzuli inwestycyjnej” na 
inwestycje w efektywność energetyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Przeznaczenie tych środków (co najmniej 20% przyznanych gwarancji należy przeznaczyć na 
inwestycje w efektywność energetyczną) jest absolutnie niezbędne, aby zrealizować ambitne 
cele unii energetycznej dotyczące efektywności energetycznej jako „pierwszego paliwa”. W 
ostatnim dziesięcioleciu na efektywność energetyczną przeznaczano znacznie mniej wsparcia 
(8% łącznego wsparcia na energię) niż na wszystkie inne opcje dostaw energii. Bez wiążących 
celów sytuacja ta się nie zmieni, jeśli nie przeznaczy się środków. Niezbędny jest również 
instrument pomocy technicznej dotyczący ustanowienia specjalnych platform na rzecz 
efektywności energetycznej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 
pomocy w przyciągnięciu finansowania 
rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 
inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. 
EFIS powinien pomóc tym 
przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 
problemu braku kapitału, umożliwiając 
EBI i Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.

(12) Wiele małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz małych lub 
innowacyjnych przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji w całej Unii wymaga pomocy 
w przyciągnięciu finansowania rynkowego, 
w szczególności jeśli chodzi o inwestycje 
obarczone wysokim ryzykiem. EFIS 
powinien pomóc tym przedsiębiorstwom w 
przezwyciężeniu problemu braku kapitału, 
umożliwiając EBI (i w stosownych 
przypadkach Europejskiemu Funduszowi 
Inwestycyjnemu („EFI”)) przekazywanie 
bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 
kapitału, a także udzielanie gwarancji 
wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 
i innym produktom tworzonym w związku 
z celami EFIS.
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Or. en

Uzasadnienie

EFIS powinien być również skierowany do małych i innowacyjnych przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji. EFI, choć jest instrumentem z wyboru, nie zawsze może być właściwym 
wektorem inwestycji dla tych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Poprawka powiązana z 
poprawką dotyczącą art. 1, art. 5 ust. 2 lit. e) i art. 7.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym. W 
szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu miejsc pracy, 
długoterminowemu wzrostowi i 
konkurencyjności. EFIS powinien 
wykorzystywać szereg produktów 
finansowych, w tym kapitał własny, 
zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom poszczególnych 
projektów. Tak szeroki wachlarz 
produktów powinien sprawić, że EFIS 
będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
wykorzystania środków publicznych.

(14) EFIS powinien skupić się na 
projektach o dużej wartości dodanej pod 
względem społecznym i gospodarczym 
oraz pod względem zrównoważonego 
charakteru. W szczególności powinien być 
ukierunkowany na projekty, które sprzyjają 
tworzeniu zrównoważonych lokalnych 
miejsc pracy, długoterminowemu 
zrównoważonemu wzrostowi i 
konkurencyjności, które pomagają 
osiągnąć unijne cele w zakresie klimatu i 
energii. EFIS powinien wykorzystywać 
szereg produktów finansowych, w tym 
kapitał własny, zadłużenie lub gwarancje, 
które najlepiej odpowiadają potrzebom 
poszczególnych projektów. Tak szeroki 
wachlarz produktów powinien sprawić, że 
EFIS będzie zdolny dostosowywać się do 
potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 
prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 
nie powinien zastępować finansowania 
prywatno-rynkowego, ale powinien 
przyciągać finansowanie z sektora 
prywatnego poprzez usuwanie 
niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 
jak najskuteczniejszego strategicznego 
wykorzystanie środków publicznych. 
Wymóg zgodności z zasadami pomocy 
państwa powinien przyczynić się do 
takiego skutecznego i strategicznego 
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wykorzystania środków publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się nowe ukierunkowanie Komisji na inwestycje. Musimy jednak 
dopilnować, by inwestycje dotyczyły właściwych rodzajów projektów, które tworzą nie tylko 
gospodarczą wartość dodaną, lecz również społeczną wartość dodaną, i wspierają cele UE w 
zakresie klimatu i energii. Jedynie w ten sposób można dokonywać realnych inwestycji w 
przyszłość, które tworzą długotrwałe miejsca pracy, które mogą być realizowane przez 
obywateli europejskich i mogą zaoferować rozwiązanie obecnego kryzysu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy wyborze projektów, które mają 
otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać 
szczególną uwagę na efektywność 
energetyczną; przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących projektów w zakresie 
produkcji lub transportu energii należy 
ocenić, czy celów dotyczących 
bezpieczeństwa dostaw nie można zamiast 
tego osiągnąć w bardziej zrównoważony i 
oszczędny sposób, dzięki ograniczeniu 
popytu na energię lub zwiększeniu 
efektywności energetycznej; służy to 
dopilnowaniu, by projekty w dziedzinie 
efektywności energetycznej konkurowały 
na równych warunkach z projektami, 
które mają na celu zwiększenie dostaw 
energii lub rozwinięcie nowej 
infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
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helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami. 
Komitet inwestycyjny powinien 
odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 
której rolą powinno być nadzorowanie 
realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 
korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 
powinien zasilać finansowanie EFI, aby 
umożliwić mu wspieranie projektów w 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw o średniej 
kapitalizacji.

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 
EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 
projekty o średniej kapitalizacji będzie 
podejmować komitet inwestycyjny. W 
skład komitetu inwestycyjnego powinni 
wchodzić niezależni eksperci posiadający 
dużą wiedzę i doświadczenie w 
dziedzinach związanych z projektami 
inwestycyjnymi w sektorach określonych 
w niniejszym rozporządzeniu. Komitet 
inwestycyjny powinien odpowiadać przed 
radą kierowniczą EFIS, której rolą 
powinno być nadzorowanie realizacji 
celów EFIS. Aby odpowiednio korzystać z 
doświadczenia EFI, EFIS powinien zasilać 
finansowanie EFI, aby umożliwić mu 
wspieranie projektów w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wielodyscyplinarny proces podejmowania decyzji w odniesieniu do projektów, 
które mają otrzymać wsparcie, wszyscy mianowani eksperci z komitetu inwestycyjnego muszą 
mieć nie tylko doświadczenie w dziedzinie projektów inwestycyjnych, lecz również wiedzę w 
zakresie finansowania projektów w co najmniej jednym sektorze kwalifikującym się do 
wsparcia. Jako że komitet inwestycyjny podejmuje decyzje na temat tego, które projekty mają 
otrzymać wsparcie, wymagane jest, by decyzję podejmowały osoby posiadające odpowiednią 
wiedzę rynkową i sektorową.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu dopilnowania, by EFIS 
realizował swój dwojaki cel, należy 
niezbędnie przeznaczyć kwotę 
5 000 000 000 EUR z EFIS na 
finansowanie EFI przez EBI, konkretnie 
na rzecz małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji i 
innowacyjnych MŚP i innowacyjnych 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby EFIS mógł realizować swój dwojaki cel, należy sprecyzować, jaka część gwarancji musi 
zostać zarezerwowana na dostęp do finansowania ryzyka na rzecz MŚP i małych 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Poprawka powiązana z poprawką dotyczącą art. 1, 
art. 5 ust. 2 lit. e) i art. 7.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory.

(20) Podmioty trzecie mogą 
współfinansować projekty wraz z EFIS, 
przekazując środki na poszczególne 
projekty lub w ramach specjalnych 
platform inwestycyjnych, które obsługują 
określone obszary geograficzne lub 
sektory. Ze szczególną uwagą zostaną 
potraktowane platformy inwestycyjne, 
które skupiają się na przynoszących 
przemianę sektorach o wysokiej 
gospodarczej i społecznej wartości 



PA\1051424PL.doc 15/40 PE549.399v01-00

PL

dodanej, a także platformy inwestycyjne, 
które łączą małe zrównoważone i 
innowacyjne projekty, zwłaszcza 
realizowane przez regiony, miasta i MŚP, 
na przykład projekty w dziedzinie 
efektywności energetycznej polegające na 
modernizacji budynków;

Or. en

Uzasadnienie

Platformy inwestycyjne są doskonałymi mechanizmami pozwalającymi kierować wsparcie na 
małe projekty, jak np. projekty dotyczące efektywności energetycznej, które w przeciwnym 
razie mogłyby nie uzyskać finansowania z funduszy UE lub funduszy prywatnych. Mogą one 
również odgrywać ważną rolę przy łączeniu kilku podobnych małych projektów, głównie tych 
realizowanych przez regiony, miasta i MŚP, w klastry, dzięki czemu obniżają się koszty 
transakcyjne i wzrastają szanse na powodzenie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 
finansowania prowadzonych przez EFIS 
powinno powstać Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 
ECDI, korzystając z doświadczenia 
Komisji, EBI, krajowych banków 
prorozwojowych, organów zarządzających 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz z najlepszych praktyk 
z realizacji projektów takich jak ELENA 
(europejskie wsparcie energetyki na 
poziomie lokalnym) i EFEE (Europejski 
Fundusz na rzecz Efektywności 
Energetycznej), powinien wspomagać 
tworzenie, przygotowanie i łączenie 
projektów w całej Unii. ECDI powinien 
stanowić punkt kompleksowej obsługi w 
zakresie pomocy technicznej związanej z 
inwestycjami na terytorium Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu częściowego sfinansowania 
wkładu pochodzącego z budżetu Unii 
należy zmniejszyć pule dwóch 
programów: „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020), ustanowionego 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
2, oraz instrumentu „Łącząc Europę” 
ustanowionego na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1316/2013 3. EFIS nie powiela celów tych 
programów. Zmniejszenie puli obu 
programów, aby sfinansować fundusz 
gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 
w niektórych dziedzinach podlegających 
tym programom będą większe niż byłoby 
to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 
EFIS powinien mieć możliwość 
lewarowania gwarancji UE, aby 
zwielokrotnić skutki finansowe w 
dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 
transportu, infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej w 
porównaniu do skutków, jakie mogłyby 
zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 
przypadku spożytkowania środków na 

(29) Na wkład z budżetu Unii do budżetu 
funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia 
będą stopniowo udzielać Parlament 
Europejski i Rada w ramach rocznej 
procedury budżetowej do roku 2020. W 
tym celu władza budżetowa powinna 
zastosować w stosownych przypadkach 
wszystkie dostępne mechanizmy 
elastyczności i właściwe przepisy 
rozporządzenia w sprawie WRF na lata 
2014–2020;
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dotacje w ramach zaplanowanych 
programów „Horyzont 2020” i 
instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 
zatem przekierować do EFIS część 
środków finansowych przewidzianych 
obecnie dla tych programów.

__________________ __________________
2 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 104).

2 skreślony

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129).

3 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Ponieważ cele niniejszego (36) Ponieważ cele niniejszego 
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rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 
inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 
dostępu do finansowania 
przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 
000 pracowników, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na 
różnice w zdolności budżetowej, natomiast 
ze względu na rozmiary tych celów 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie ze względu na różnice w 
zdolności budżetowej, natomiast ze 
względu na rozmiary tych celów możliwe 
jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 
Unii, może ona podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów,

Or. en

Poprawka 14

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 poprzez zapewnienie EBI zdolności 
do ponoszenia ryzyka za pomocą:

– zapewnienie długoterminowych, 
produktywnych i strategicznych inwestycji 
w Unii oraz

– zagwarantowanie małym i średnim 
przedsiębiorstwom oraz małym 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, 
a zwłaszcza innowacyjnym MŚP i 
przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji 
łatwiejszego dostępu do finansowania,
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Or. en

Uzasadnienie

Cel EFIS powinien być jasny. Istotne jest dokonanie rozróżnienia między planowanymi 
długoterminowymi inwestycjami w projekty, które mają spełniać cele ogólne zawarte w art. 5 
ust. 2 lit. a)-d), ale które nie muszą respektować żadnego progu, a wsparciem finansowym dla 
przedsiębiorstw (art. 5 ust. 2 lit. e)), które popłynie za pośrednictwem EFI (zob. art. 7) i które 
ze względu na swój charakter może być tylko przeznaczone dla MŚP i małych (i 
innowacyjnych) przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Jest to zgodne także z motywem 13.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Warunki umowy w sprawie EFIS 
określają Komisja i EBI, a zatwierdza je 
współprawodawca, przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, tak aby 
zagwarantować, że umowa w sprawie 
EFIS zapewni właściwe wdrożenie 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie nie zostanie przyjęte przez Parlament, jeśli nie będzie on wcześniej 
znał treści umowy w sprawie EFIS. Parlament musi uzyskać pewność, że umowa w sprawie 
EFIS zawiera wszystko co konieczne, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia, oraz że nie narusza kompetencji współprawodawców.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Definicje
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Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
oznaczają przedsiębiorstwa zatrudniające 
mniej niż 250 osób, zgodnie z definicją 
zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 
651/2014

2. Małe przedsiębiorstwa o średniej 
kapitalizacji oznaczają przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 500 osób

3. Innowacyjne przedsiębiorstwa o 
średniej kapitalizacji oznaczają 
przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 
których koszty poniesione na badania, 
rozwój i innowacje, zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem w sprawie wyłączeń 
blokowych, wynoszą:

a) co najmniej 15% łącznych kosztów 
działalności w przynajmniej jednym z 
trzech lat poprzedzających pierwszą
inwestycję w ramach pomocy państwa w 
zakresie finansowania ryzyka lub

b) co najmniej 10% rocznie łącznych 
kosztów działalności w ciągu trzech lat 
poprzedzających pierwszą inwestycję w 
ramach pomocy państwa w zakresie 
finansowania ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby terminy stosowane w rozporządzeniu zostały odpowiednio zdefiniowane, tak 
aby zapewnić jego późniejszą właściwą interpretację i wdrożenie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, w tym określone ramy 
czasowe i kluczowe wskaźniki 

g) wymogi dotyczące wykorzystania 
gwarancji UE, takie jak przestrzeganie 
celów i kryteriów kwalifikowalności 
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skuteczności działania; określonych w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a, 
a także określone ramy czasowe i 
kluczowe wskaźniki skuteczności działania

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma, aby wszystkie inwestycje wspierane z EFIS przestrzegały 
postanowień zawartych w rozporządzeniu. Należy zwłaszcza zapewnić przestrzeganie celów i 
kryteriów kwalifikowalności określonych w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI. ECDI ma na celu 
wykorzystanie istniejących struktur 
doradczych EBI i Komisji na potrzeby 
świadczenia usług doradczych w zakresie 
identyfikowania projektów 
inwestycyjnych, ich przygotowania i 
rozwijania oraz działanie jako punkt 
kompleksowego doradztwa technicznego 
w dziedzinie finansowania projektów w 
Unii. Działalność ECDI obejmuje 
wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE.

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
utworzenie Europejskiego Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 
ramach EBI, które będzie świadczyć usługi 
doradcze w zakresie identyfikowania 
projektów inwestycyjnych zgodnych z 
celami określonymi w art. 5 ust. 2 i art. 5 
ust. 2a niniejszego rozporządzenia.

ECDI wykorzysta istniejące struktury 
doradcze EBI i Komisji oraz będzie:

1. działać jako punkt kompleksowego 
doradztwa technicznego i wsparcia w 
zakresie identyfikowania, 
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przygotowywania i rozwoju projektów 
inwestycyjnych; a także zapewniać 
wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy 
technicznej w zakresie konstruowania 
projektów, wykorzystania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 
właściwych przypadkach, dotyczące 
odpowiednich zagadnień z zakresu 
prawodawstwa UE;

2. szczególnie wspierać platformy 
inwestycyjne, które skupiają się na 
sektorach o wysokiej gospodarczej i 
społecznej wartości dodanej lub łączą 
mniejsze projekty, zwłaszcza realizowane 
przez regiony, miasta i MŚP, w klastry;

3. tworzyć specjalne instrumenty pomocy 
technicznej służące ustanowieniu 
platform inwestycyjnych na rzecz 
łączonych projektów w dziedzinie 
efektywności energetycznej na szczeblu 
zdecentralizowanym;

4. zapewniać wsparcie techniczne i 
finansowe w zakresie korzystania z EFIS
zdecentralizowanym instytucjom, które 
wdrażają podobne programy pomocy 
technicznej na szczeblu lokalnym;

5. działać jako punkt kompleksowej 
obsługi dla pomysłodawców projektów lub 
kierować ich do instytucji wymienionych 
w ust. 4;

6. zapewniać strukturalną wymianę 
informacji i najlepszych praktyk między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w EFIS.

Or. en

Uzasadnienie

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
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circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz 
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi.

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 
wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 
krajowych banków prorozwojowych oraz 
organów zarządzających europejskimi 
funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz angażuje partnerów 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013. ECDI wykorzystuje zwłaszcza 
dobre praktyki stosowane w takich 
programach jak ELENA (europejskie 
wsparcie energetyki na poziomie 
lokalnym) i EFEE (Europejski Fundusz 
na rzecz Efektywności Energetycznej);

Or. en

Uzasadnienie

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
powołanie w EFIS komitetu 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 
powołanie w EFIS komitetu 
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inwestycyjnego, którego zadaniem jest 
ocena zgodności potencjalnych działań z 
polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 
wsparcia działań przy pomocy gwarancji 
UE zgodnie z art. 5, niezależnie od 
lokalizacji geograficznej tych działań.

inwestycyjnego, którego zadaniem jest 
ocena zgodności potencjalnych działań z 
polityką inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie 
wsparcia działań przy pomocy gwarancji 
UE:

1. zgodnych z art. 5,

2. zgodnych z celami UE w zakresie 
klimatu i energii na lata 2020, 2030 i 
2050, aby nie zagrozić realizacji tych 
celów lub nie spowodować blokady 
technologicznej, procesów produkcyjnych 
lub infrastruktury, której realizacja może 
zostać zarzucona;

3. posiadających możliwą do 
udowodnienia gospodarczą, społeczną i 
trwałą wartość dodaną, promujących 
innowacje, umiejętności, zatrudnienie i 
konkurencyjność UE;

4. niezależnie od lokalizacji geograficznej.

Or. en

Uzasadnienie

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 
sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 
zarządzający. Niezależni eksperci powinni 
posiadać duże doświadczenie rynkowe w 

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

doświadczenie rynkowe w dziedzinie 
finansowania projektów w zakresie 
projektów inwestycyjnych wymienionych 
w art. 5 ust. 2.

Komitet inwestycyjny jest powoływany 
przez radę kierowniczą EFIS na trzyletnią, 
odnawialną kadencję.

Or. en

Uzasadnienie

W skład komitetu inwestycyjnego, który podejmuje decyzje w sprawie projektów 
otrzymujących wsparcie z EFIS zgodnie z celami zawartymi w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a, 
powinna wchodzić wystarczająca liczba ekspertów.  Ma to zapewnić wielodyscyplinarny 
proces podejmowania decyzji w odniesieniu do kwalifikowalnych projektów w różnych 
sektorach wymienionych w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a. Wszyscy mianowani eksperci muszą 
posiadać duże doświadczenie rynkowe i sprawdzoną w praktyce wiedzę o finansowaniu 
projektów w jednym lub kilku z tych sektorów.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zatwierdzonych 
przez komitet inwestycyjny, o którym 
mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 
na potrzeby prowadzania przez EBI działań 
w zakresie finansowania i inwestycji 
zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania te muszą 
być zgodne z polityką Unii i wspierać 
następujące cele:

Gwarancja UE udzielana jest EBI w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji
skoncentrowanych na wspieraniu 
transformacji ku inteligentnej, trwałej i 
niskoemisyjnej gospodarce oraz
zatwierdzonych przez komitet 
inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 
5, lub finansowania EFI na potrzeby 
prowadzania przez EBI działań w zakresie 
finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 
ust. 2. Działania te muszą być zgodne z 
polityką Unii i wspierać następujące cele:

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój infrastruktury, w tym w 
dziedzinie transportu, w szczególności w 
ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 
energii, w szczególności połączenia 
międzysieciowe, oraz w dziedzinie 
infrastruktury cyfrowej;

a) rozwój infrastruktury transportowej, w 
szczególności w ośrodkach 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozwój zrównoważonej infrastruktury 
energetycznej, zwłaszcza 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych, inteligentnych sieci 
energetycznych na poziomie dystrybucji i 
magazynowania energii;

Or. en

Uzasadnienie

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) rozwój infrastruktury cyfrowej, 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarka cyfrowa rośnie siedem razy szybciej niż reszta gospodarki i jest jedną z 
najbardziej obiecujących dróg prowadzących do ożywienia gospodarczego i tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy. Inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę 
telekomunikacyjną i internet szerokopasmowy mają kluczowe znaczenie. Należy jednak także 
więcej inwestować w podnoszenie świadomości cyfrowej i zwiększanie kompetencji obywateli 
Europy, badania cyfrowe i rozwój, wspieranie kreatywnych branż w dziedzinie cyfrowej i 
rozwój przyjaznego otoczenia ułatwiającego ekspansję inteligentnych urządzeń i usług 
cyfrowych w życiu codziennym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne oraz 
innowacje;

b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 
zdrowie, badania naukowe i rozwój, w tym 
infrastrukturę badawczą i technologiczną 
istotną z punktu widzenia innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja, badania naukowe oraz rozwój i innowacje to jedne z najważniejszych europejskich 
zasobów napędzających naszą konkurencyjność gospodarczą oraz pozytywnie wpływających 
na nasz dobrostan i zdrowie. Umiejętności i kreatywność Europejczyków stanowią o naszej 
przewadze konkurencyjnej w światowej gospodarce. Inwestycje w edukację, badania naukowe 
i innowacje to kluczowe elementy strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego, gdyż tworzą 
nowe wysokiej jakości miejsca pracy, rozwijają nowe rynki eksportowe i zwiększają 
konkurencyjność przemysłową Europy.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) propagowanie energii odnawialnej oraz
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności;

c) propagowanie energii odnawialnej,
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, ze szczególnym 
naciskiem na ograniczanie popytu na 
energię za pomocą zarządzania popytem i 
modernizacji budynków;

Or. en

Uzasadnienie

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych, rozwoju 
urbanistycznego i w dziedzinie spraw 
społecznych;

d) projekty infrastrukturalne w dziedzinie 
środowiska, zasobów naturalnych
skoncentrowane na wzmocnieniu usług 
ekosystemowych, rozwoju urbanistycznego 
i w sektorze spraw społecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi ekosystemowe odgrywają ważną rolę we wspólnotowej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej oraz w strategiach politycznych mających na celu przystosowanie 
się do zmiany klimatu i łagodzenie tej zmiany. Wspierane przez KE sprawozdanie TEEB 
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(ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej) udowadnia ogromną wartość 
ekonomiczną naszych ekosystemów i ich potencjał w rozwiązywaniu wielu wyzwań 
społecznych. Stąd skupienie się na infrastrukturze i inwestycjach, które mogą wzmocnić 
usługi ekosystemowe (np. tworzenie naturalnych terenów zalewowych lub zwiększanie areału 
lasów) jest uzasadnione.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za 
pośrednictwem EBI, celem wsparcia 
specjalnych platform inwestycyjnych i 
krajowych banków prorozwojowych, które 
inwestują w działania spełniające warunki 
określone w niniejszym rozporządzeniu. W 
takim przypadku rada kierownicza określa 
zasady polityki w odniesieniu do 
kwalifikowalnych platform 
inwestycyjnych.

Ponadto gwarancja UE udzielana jest w 
odniesieniu do działań w zakresie 
finansowania i inwestycji realizowanych 
przez specjalne platformy inwestycyjne i 
krajowe banki lub instytucje 
prorozwojowe zatwierdzone przez komitet 
inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 
5. Działania te są spójne z polityką Unii i 
wspierają cele wymienione w tym ustępie, 
z naciskiem na sektory transformacyjne o 
wysokiej wartości dodanej, takie jak 
prowadzone na małą skalę projekty 
dotyczące efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności. Rada kierownicza 
określa zasady polityki w odniesieniu do 
kwalifikowalnych platform inwestycyjnych
i działań realizowanych przez specjalne 
platformy inwestycyjne i krajowe banki 
lub instytucje prorozwojowe, które 
pozwolą im korzystać z gwarancji UE 
zgodnie z niniejszym artykułem. Ponadto 
udział EBI w specjalnych platformach 
inwestycyjnych i krajowych bankach 
prorozwojowych umożliwia korzystanie z 
gwarancji UE. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z aktualnym brzmieniem wniosku platformy inwestycyjne i krajowe banki 
prorozwojowe mogą korzystać z gwarancji UE, jeśli są wspierane przez EBI. W przypadku 
dużych inwestycji w większe projekty na szczeblu UE udział EBI może być rzeczywiście 
pożądany. Jednak w przypadku łączonych mniejszych projektów finansowanych lub 



PE549.399v01-00 30/40 PA\1051424PL.doc

PL

zarządzanych przez platformy inwestycyjne, krajowe banki lub instytucje prorozwojowe udział 
EBI nie zawsze musi być konieczny, jeśli odnośne działania wspierają cele wymienione w tym 
artykule i komitet inwestycyjny uznał je za kwalifikowalne.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tam gdzie stosowne, krajowe lub 
regionalne platformy inwestycyjne 
angażują właściwe władze publiczne, 
partnerów gospodarczych i społecznych 
oraz odpowiednie organy reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie zgodnie z art. 
5 i rozdziałem II rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013.

Or. en

Uzasadnienie

W tworzenie i działalność krajowych i regionalnych platform inwestycyjnych, które wspierają 
inwestycje wywierające duży wpływ społeczny, należy zaangażować odpowiednie 
zainteresowane strony. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 znajdują się szczegółowe 
przepisy na ten temat. Podobne podejście pożądane jest w przypadku platform inwestycyjnych 
wspieranych przez EFIS. Udział partnerów to najlepszy sposób na zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności za projekt i maksymalizację zysków z inwestycji.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 20% udzielonych gwarancji 
rezerwuje się na inwestycje w efektywność 
energetyczną, zwłaszcza przez tworzenie 
specjalnych platform inwestycyjnych do 
celów modernizacji budynków.

Or. en
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Uzasadnienie

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gwarancji UE udziela się na projekty i 
działania, które spełniają następujące 
kryteria kwalifikowalności:

a) projekty i działania muszą wnosić 
wkład w unijną strategię inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
spełniają cele wymienione w art. 9 i są 
zgodne z art. 10 i załącznikiem I do 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;

b) projekty i działania muszą wspierać 
transformację ku inteligentnej, trwałej i 
niskoemisyjnej gospodarce oraz są spójne 
z uzgodnionymi celami UE w zakresie 
klimatu i energii na lata 2020, 2030 i 
2050; 

c) projekty i działania wspierane przez 
specjalne platformy inwestycyjne i 
krajowe banki i instytucje prorozwojowe 
muszą respektować politykę i kryteria 
kwalifikowalności rady kierowniczej 
zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi; 
polityka i kryteria kwalifikowalności rady 
kierowniczej nie mogą odbiegać od 
kryteriów wymienionych w lit. a i lit. b) 
tego artykułu;

Or. en
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Uzasadnienie

Formułując jasne kryteria kwalifikowalności, ułatwia się dążenie do celów ogólnych 
wymienionych w art. 5 ust. 2. W lit. a) mowa jest o celach tematycznych i wspólnych ramach 
strategicznych z rozporządzenia nr 1303/2013. Aby podkreślić, że EFIS stanowi kwintesencję 
zintegrowanego i skoordynowanego podejścia Unii do harmonijnego, zrównoważonego i 
trwałego rozwoju.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że do współfinansowania działań i projektów wspieranych z 
gwarancji UE może zostać wykorzystany dowolny rodzaj unijnego finansowania , a nie tylko 
środki dostępne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pożyczek EBI, gwarancji, 
kontrgwarancji, instrumentów rynku 
kapitałowego, innych form finansowania 
lub instrumentów wsparcia jakości 
kredytowej, udziałów kapitałowych i 
quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą 

a) pożyczek EBI, gwarancji, 
kontrgwarancji, instrumentów rynku 
kapitałowego, innych form finansowania 
lub instrumentów wsparcia jakości 
kredytowej, udziałów kapitałowych i 
quasi-kapitałowych, w tym za pomocą 
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zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 
na rzecz działań realizowanych w Unii, w 
tym działań prowadzonych transgranicznie 
między państwem członkowskim a 
państwem trzecim, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i pod warunkiem, że 
finansowanie EBI zostało udzielone 
zgodnie z podpisaną umową, która nie 
wygasła, ani nie została rozwiązana;

krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych bądź platform 
inwestycyjnych. Te instrumenty muszą 
zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 
na rzecz działań realizowanych w Unii, w 
tym działań prowadzonych transgranicznie 
między państwem członkowskim a 
państwem trzecim, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i pod warunkiem, że 
finansowanie EBI zostało udzielone 
zgodnie z podpisaną umową, która nie 
wygasła, ani nie została rozwiązana;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) finansowania dostarczanego przez EBI 
na rzecz EFI, umożliwiającego mu 
udzielanie pożyczek, gwarancji, 
kontrgwarancji, innych form instrumentów 
wspierających jakość kredytową, 
instrumentów rynku kapitałowego i 
udziałów kapitałowych lub quasi-
kapitałowych. Te instrumenty muszą 
zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 
przez EBI na rzecz działań realizowanych 
w Unii, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że 
finansowanie EFI zostało udzielone 
zgodnie z podpisaną umową, która nie 
wygasła, ani nie została rozwiązana.

b) finansowania dostarczanego przez EBI 
na rzecz EFI, umożliwiającego mu 
udzielanie pożyczek, gwarancji, 
kontrgwarancji, innych form instrumentów 
wspierających jakość kredytową, 
instrumentów rynku kapitałowego i 
udziałów kapitałowych lub quasi-
kapitałowych, w tym za pomocą krajowych 
banków lub instytucji prorozwojowych 
bądź platform inwestycyjnych. Te 
instrumenty muszą zostać udzielone, 
nabyte lub wyemitowane przez EBI na 
rzecz działań realizowanych w Unii, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI 
zostało udzielone zgodnie z podpisaną 
umową, która nie wygasła, ani nie została 
rozwiązana.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkłady finansowe państw członkowskich 
i krajowych banków lub instytucji 
prorozwojowych, które sklasyfikowano 
jako należące do sektora publicznego lub 
które działają w imieniu państwa, na rzecz 
projektów, działań lub platform 
inwestycyjnych podlegających 
niniejszemu rozporządzeniu są uznawane 
za działania jednorazowe w rozumieniu 
art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1466/97 i w rozumieniu art. 3 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97. Są one 
uznawane za wkłady finansowe 
realizujące cele polityczne Unii i za 
czynnik istotny z punktu widzenia art. 2 
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, 
tak więc te wkłady finansowe nie mogą 
powodować przekroczenia wartości 
odniesienia, o której mowa w art. 126 ust. 
2 TFUE.

W drodze odstępstwa od wytycznych 
Komisji dotyczących wykonywania art. 5 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97 i 
zawartych w dokumencie COM(2015)12 z 
dnia 13 stycznia 2015 r. państwa 
członkowskie będą korzystać z „klauzuli 
inwestycyjnej” w przypadku inwestycji w 
specjalne platformy inwestycyjne 
utworzone w celu inwestowania w 
działania i projekty mające na celu 
promowanie efektywności energetycznej i 
kwalifikujące się do wsparcia na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

(i) odejście od ustalonego przez nich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
uzgodnionej ścieżki korekty budżetowej do 
niego prowadzącej nie powoduje 
przekroczenia wartości odniesienia 
dotyczącej wskaźnika deficytu w 
wysokości 3% PKB i zachowano 
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odpowiedni margines bezpieczeństwa;

(ii) poziom inwestycji w rezultacie 
faktycznie wzrasta.

W takim przypadku „klauzula 
inwestycyjna” zostanie zastosowana 
niezależnie od istnienia ujemnego wzrostu 
PKB lub minimalnej ujemnej luki 
produktowej.

Or. en

Uzasadnienie

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 
000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 
2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może 
zostać przydzielone na finansowanie EFI 
przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, 
łączne płatności unijne dokonane w ramach 
gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć 
kwoty gwarancji.

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 
000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 
2, 2 500 000 000 EUR jest przydzielane na 
finansowanie EFI przez EBI na cele 
wymienione w art. 1. Bez uszczerbku dla 
art. 8 ust. 9, łączne płatności unijne 
dokonane w ramach gwarancji dla EBI nie 
mogą przekroczyć kwoty gwarancji.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie, że część funduszy z EFIS zostanie zarezerwowana na dostęp do 
finansowania ryzyka na rzecz MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji nie 
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powinno być ani dobrowolne, ani elastyczne.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 5 kwotę docelową 
funduszu gwarancyjnego uzyska się w 
drodze stopniowego przeznaczania 
środków na zobowiązania, które będą 
zatwierdzane w ramach rocznej procedury 
budżetowej, uwzględniając wszystkie 
środki dostępne na mocy rozporządzenia 
Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 
2013 r. określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020, zwłaszcza 
jego art. 11, 13 i 14, a także w razie 
potrzeby i w ostateczności możliwość –
przy pełnym poszanowaniu pkt 17 i 18 
PMI z dnia 2 grudnia 2013 r. –
przesunięcia środków z wieloletnich 
programów w ramach działu 1A, jeśli 
programy te nie wykorzystały środków. 
Finansowanie funduszu gwarancyjnego, 
zarówno jeśli chodzi o środki na 
zobowiązania, jak i na płatności podlega 
przeglądowi w ramach średniookresowego 
przeglądu/rewizji WRF na lata 2014-2020, 
która ma się rozpocząć najpóźniej pod 
koniec 2016 r., jak przewidziano w art. 2 
rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 
2 grudnia 2013 r. określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020.

Or. en

Uzasadnienie

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
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EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, w 
regularny i uporządkowany sposób, 
informacje dotyczące bieżących i 
przyszłych projektów inwestycyjnych na 
ich terytorium.

3. Państwa członkowskie opracowują, 
aktualizują i rozpowszechniają, z udziałem 
partnerów na szczeblu regionalnym i 
lokalnym zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013, w regularny i 
uporządkowany sposób, informacje 
dotyczące bieżących i przyszłych 
projektów inwestycyjnych na ich 
terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 wprowadziło zasadę partnerstwa w sposób wartościowy, 
praktyczny i nikogo nie dyskryminujący. Wprowadza ono lokalnych i regionalnych partnerów, 
którzy mogą zaoferować lokalną i branżową wiedzę, kluczową dla pomyślności i społecznej 
akceptacji projektów. W związku z tym partnerzy ci powinni zostać włączeni na etapie 
szukania, łączenia i prezentacji projektów kwalifikujących się do wsparcia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ocenę wartości dodanej, skali 
zaangażowania sektora prywatnego w 
finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 
wyników oraz skutków działań EBI w 
zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym;

b) ocenę gospodarczej i społecznej
wartości dodanej, skali zaangażowania 
sektora prywatnego w finansowanie, 
oczekiwanych i osiągniętych wyników 
oraz skutków działań EBI w zakresie 
finansowania i inwestycji w ujęciu 
zbiorczym, co uwzględnia wpływ na 
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tworzenie zorientowanych na przyszłość, 
trwałych i lokalnych miejsc pracy, na 
zrównoważoną transformację i 
dekarbonizację gospodarki UE, ochronę i 
zwiększenie rentowności usług 
ekosystemowych, zmniejszenie 
uzależnienia UE od energii i zasobów 
naturalnych, zwiększenie 
konkurencyjności i potencjału innowacji 
gospodarki Unii;

Or. en

Uzasadnienie

EFIS powinien promować i wspierać projekty kluczowe z punktu widzenia transformacji ku 
trwałej i niskoemisyjnej Unii. Oceniając wartość dodaną i skuteczność EFIS, należy 
oszacować postęp w tej transformacji ku zrównoważonej i niskoemisyjnej Unii przez 
zmierzenie wpływu inwestycji na parametry wymienione w artykule.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W działaniach w zakresie 
finansowania i inwestycji EBI nie wspiera 
działalności, która hamuje Unię na drodze 
ku trwałemu postępowi; w związku z tym 
EBI nie uczestniczy w żadnych 
projektach, które powodują blokadę 
technologiczną, procesów produkcyjnych 
lub infrastruktury, których realizacja 
może zostać zarzucona, ponieważ nie są 
one zgodne z celami UE w zakresie 
klimatu i energii na lata 2020, 2030 i 
2050; 

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli mamy osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i energii na lata 2020, 2030 i 2050, już dziś 
należy podejmować właściwe decyzje i inwestować. EFIS jest idealnym instrumentem, aby 
promować i wspierać tego rodzaju projekty kluczowe z punktu widzenia transformacji ku 
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trwałej i niskoemisyjnej Unii. Wspieranie projektów, które powodują blokadę technologiczną, 
procesów produkcyjnych lub infrastruktury, dla których nie ma miejsca w zrównoważonej i 
niskoemisyjnej Unii, przynosi w związku z tym efekt przeciwny do zamierzonego i skutkuje 
utopieniem kosztów, porzuceniem projektów i stratami finansowymi dla UE.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Rozporządzenie 1291/2014
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 
zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 
momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. 

Program „Horyzont 2020” już w znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i 
innowacje, co powoduje znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie 
ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne 
instrumenty i beneficjentów, osiągając delikatną równowagę.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Rozporządzenie 1316/2013
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 
zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 
momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. 
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Instrument „Łącząc Europę” wnosi duży wkład w inwestycje w infrastrukturę energetyczną, 
telekomunikacyjną i transportową, powodując znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w 
długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano projekty 
będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i poszczególne instrumenty, które będą 
stosowane.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Rozporządzenie 1291/2014
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 
zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 
momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. 

Program „Horyzont 2020” już w znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i 
innowacje, co powoduje znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie 
ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne 
instrumenty i beneficjentów, osiągając delikatną równowagę.


