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Poprawka  1 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

Wniosek  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ▌ 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, 

173, art. 175 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

                                                 
*  Poprawki: nowy lub zmieniony tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą; skreślenia 

zaznacza się symbolem ▌. 
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po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował obniżenie poziomu inwestycji w Unii. 

Inwestycje osiągnęły rekordową wysokość w 2007 r., a od tego czasu spadły o ok. 15 

%. Unii szczególnie daje się we znaki brak inwestycji będący konsekwencją 

ograniczeń budżetowych w państwach członkowskich i powolnego wzrostu, co 

powoduje niepewność rynków co do perspektyw gospodarczych ▌. Brak inwestycji, 

który był szczególnie dotkliwy w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych 

kryzysem, spowalnia ożywienie gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie 

miejsc pracy, długoterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjność, potencjalnie uniemożliwiając realizację celów strategii „Europa 

2020” i celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Konieczne jest zwiększenie atrakcyjności 

inwestowania w Europie i w infrastrukturę nowoczesnej gospodarki opartej na 

wiedzy.  

(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z błędnego koła 

napędzanego brakiem inwestycji i coraz większymi różnicami między regionami, a 

także zwiększyć zaufanie do gospodarki unijnej. Z kolei zachęty do stworzenia 

środowiska sprzyjającego inwestycjom w państwach członkowskich mogłyby 

pobudzić ożywienie gospodarcze. ▌Wraz z nowym impulsem do finansowania 

inwestycji skuteczne reformy strukturalne zrównoważone pod względem 

gospodarczym i społecznym oraz odpowiedzialność budżetowa stanowią sposób na 

wytworzenie pozytywnego sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, że projekty 

inwestycyjne wpływają na wzrost zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do trwałego 

zmniejszenia luki produktowej oraz do zwiększenia potencjału wzrostu. EFIS, 

wzmocniony wkładem ze strony państw członkowskich, musi stanowić uzupełnienie 

całościowej strategii mającej na celu poprawę europejskiej konkurencyjności i 

przyciągnięcie inwestycji. 

(2a) Aby maksymalnie wykorzystać potencjał EFIS w obszarze zatrudnienia, państwa 

członkowskie powinny kontynuować skuteczne reformy strukturalne zrównoważone 

pod względem gospodarczym i społecznym, a także inne inicjatywy, takie jak 

programy szkoleniowe i aktywna polityka rynku pracy, wsparcie warunków 

sprzyjających tworzeniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz inwestycje w 

ukierunkowane strategie społeczne zgodne z pakietem dotyczącym inwestycji 

społecznych z 2013 r. Ponadto państwa członkowskie powinny podejmować 

dodatkowe działania, takie jak specjalne programy szkoleniowe dopasowujące 

umiejętności pracowników do potrzeb sektorów korzystających z EFIS, skrojone na 

miarę usługi biznesowe dla przedsiębiorstw, aby przygotować je do ekspansji i 

tworzenia większej liczby miejsc pracy, a także wsparcie dla podmiotów 

rozpoczynających działalność gospodarczą i osób samozatrudnionych. 
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(3) Grupa G-20 poprzez globalną inicjatywę infrastrukturalną dała wyraz znaczeniu 

inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzrostu 

gospodarczego oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu inwestycyjnego 

sprzyjającemu większym inwestycjom. 

(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, oraz poprzez europejski semestr na rzecz 

koordynacji polityki gospodarczej. 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 odpowiednie zaspokojenie unijnych potrzeb 

inwestycyjnych i makroekonomicznych oraz skuteczne wykorzystywanie płynności 

dostępnej na rynku, a także zachęcą do ukierunkowania tej płynności na 

finansowanie rentownych projektów inwestycyjnych. 

(5) W dniu 15 lipca 2014 r. ówczesny przewodniczący elekt Komisji Europejskiej 

przedstawił Parlamentowi Europejskiemu wytyczne polityczne dla Komisji 

Europejskiej. Wezwał w nich do „zgromadzenia w ciągu następnych trzech lat nawet 

300 mld EUR na dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne w realną gospodarkę” w 

celu stymulowania inwestycji prowadzących do tworzenia miejsc pracy. 

(6) Dnia 26 listopada 2014 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Plan 

inwestycyjny dla Europy”1, w którym przewidziano stworzenie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), opracowanie przejrzystego 

katalogu projektów inwestycyjnych na poziomie europejskim, utworzenie centrum 

doradztwa inwestycyjnego (Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – 

„ECDI”) oraz nakreślono ▌plan usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz zakończenia 

tworzenia jednolitego rynku. 

(7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska stwierdziła, że „promowanie inwestycji i 

zajęcie się problemem niedoskonałości rynku w Europie jest jednym z kluczowych 

wyzwań politycznych”, a „nowy nacisk na inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem 

się państw członkowskich do intensyfikowania reform strukturalnych i do kontynuacji 

prowzrostowej konsolidacji budżetowej, zapewni fundament dla wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia w Europie i wzywa do utworzenia Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach grupy EBI w celu 

uruchomienia w latach 2015–2017 kwoty 315 mld EUR na nowe inwestycje”.  

(7a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska wydała/opublikowała komunikat 

zatytułowany „Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w 

obowiązujących zasadach paktu stabilności i wzrostu” w celu wzmocnienia 

powiązań między inwestycjami, reformami strukturalnymi i odpowiedzialnością 

budżetową. 

                                                 
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego – „Plan inwestycyjny dla Europy”. COM(2014) 903 final 
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(8) EFIS powinien być jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać 

atmosferę niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne oraz zmniejszyć 

luki inwestycyjne w Unii. Zaproponowana strategia opiera się na trzech filarach: 

uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu inwestycji do gospodarki 

realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii. Strategia ta powinna pobudzić 

konkurencyjność i ożywienie gospodarcze oraz stanowić uzupełnienie celu spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Należy ją postrzegać jako uzupełnienie 

wszystkich pozostałych działań niezbędnych do zmniejszenia luk inwestycyjnych w 

Unii oraz – dzięki funkcjonowaniu jako fundusz gwarancyjny – jako bodziec dla 

nowych inwestycji. 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy polepszyć poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, zadbanie o to, by nie dochodziło do dyskryminacji ze względu na to, czy 

projekty zarządzane są przez podmiot prywatny czy publiczny, wzmocnienie 

jednolitego rynku i zwiększenie przewidywalności regulacji Działalność EFIS i, w 

ujęciu ogólnym, inwestycje w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych 

działaniach. 

(10) Celem EFIS powinno być przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z 

finansowaniem i przeprowadzaniem skutecznych reformatorskich inwestycji 

strategicznych w Unii, które dostarczą natychmiastowego impulsu unijnej 

gospodarce, a także zapewnienie lepszego dostępu do finansowania z myślą o 

obniżeniu stopy bezrobocia i pobudzeniu wzrostu w Europie. Z lepszego dostępu do 

finansowania powinny skorzystać w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, w 

tym w szczególności podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą (start-up) i 

tzw. firmy odpryskowe powstające przy uczelniach wyższych (spin-off), jak również 

przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i solidarnej. Należy również rozciągnąć 

korzyści z tego dostępu na małe spółki o średniej kapitalizacji, jak również 

organizacje typu non-profit i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej. 

Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie oraz zmniejszenie 

nierówności regionalnych powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności, 

potencjału badawczo-innowacyjnego, spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej Unii oraz do wsparcia działań na rzecz efektywnego pod względem 

energii i zasobów przejścia na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym 

opartą na źródłach odnawialnych dzięki utworzeniu stabilnych i sprawiedliwie 

wynagradzanych miejsc pracy. 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej wartości 

dodanej, które przyczyniają się do osiągnięcia celów politycznych Unii w sposób 

zapewniający dodatkowość i synergię z realizowanymi obecnie działaniami Unii, 

takie jak między innymi dowolnej wielkości projekty będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, które służą urzeczywistnieniu jednolitego rynku w takich sektorach 

jak transport, telekomunikacja, zmiany infrastrukturalne i efektywność 

energetyczna, a także które uwzględniają cele Unii w zakresie energii, klimatu i 

wydajności określone w strategii „Europa 2020” oraz ramach polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030 oraz które mają na celu realizację celów strategii 

„Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby zapewnić dodatkowość w stosunku do 

obecnie realizowanych działań, EFIS powinien kierować wsparcie w stronę 

projektów, które charakteryzują się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane 
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z istniejących instrumentów EBI i UE i które dążą do realizacji celów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w 

Unii przyczyni się do poprawy jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

EFIS powinien poprawić dostęp do finansowania oraz konkurencyjność 

przedsiębiorstw i innych podmiotów, ze szczególnym naciskiem na MŚP i spółki o 

średniej kapitalizacji. 

(11a) Wsparcie EFIS dla infrastruktury transportowej powinno przyczynić się do 

realizacji celów rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (instrument „Łącząc Europę”) i 

rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 (TEN-T) dzięki utworzeniu nowych lub 

brakujących elementów infrastruktury oraz modernizacji i remontom istniejących 

elementów infrastruktury, a zarazem umożliwieniu finansowania działań badawczo-

rozwojowych w tym sektorze. Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty 

ukierunkowane na synergię, wzmacniające powiązania między sektorami 

transportu, telekomunikacji i energetyki, a także na projekty dotyczące 

inteligentnego i zrównoważonego transportu.  

(11b) WPR jako jedyny w pełni uwspólnotowiony obszar polityki ma terytorialny zakres 

zastosowania i tym samym doskonale nadaje się do realizacji na całym terytorium 

projektów w ramach EFIS. Do skutecznej realizacji ukierunkowanych inwestycji 

można wykorzystać wiele istniejących instrumentów WPR. 

(11c) W komunikacie zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” Komisja 

podkreśliła znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii 

oraz wyraźnie stwierdziła, że EFIS „daje możliwość uruchomienia znacznych 

inwestycji na renowację budynków”. Uznaje się, że inwestycje w efektywność 

energetyczną stworzą nawet do dwóch milionów miejsc pracy do 2020 r. i 

potencjalnie kolejne dwa miliony miejsc pracy do 2030 r. Aby zapewnić realizację 

celów EFIS, którymi są lewarowanie prywatnych inwestycji, tworzenie miejsc pracy, 

wspomaganie stabilnego rozwoju gospodarczego i redukowanie zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, należy położyć szczególny nacisk na efektywność energetyczną 

Należy zatem zapewnić pomoc techniczną w ramach ECDI w celu utworzenia 

specjalnych platform inwestycyjnych przeznaczonych dla łączonych projektów w 

dziedzinie efektywności energetycznej. 

(12) Wiele małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek 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 niedoborów kapitałowych, niedoskonałości 

rynku i fragmentacji finansowej, które skutkują nierównymi warunkami działania w 

całej Unii, umożliwiając EBI i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”), 

a także krajowym prorozwojowym bankom lub instytucjom, funduszom i platformom 

inwestycyjnym przekazywanie bezpośrednich i pośrednich zastrzyków kapitału, a 

także udzielanie gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek i dostarczanie 

innych produktów tworzonych w ramach realizacji celów EFIS.  

(13)  ▌Przekazywanie środków EFIS małym i średnim przedsiębiorstwom oraz małym 

spółkom o średniej kapitalizacji może się odbywać za pośrednictwem EFI, aby 

korzystać z jego doświadczeń. 
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(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości dodanej pod względem 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym. W szczególności powinien być 

ukierunkowany na projekty, które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, 

krótko-, średnio- i długoterminowemu trwałemu wzrostowi i konkurencyjności, 

badaniom naukowym, edukacji od najmłodszych lat, szkoleniom, zmianom 

infrastrukturalnym, transformacji sektora energetycznego i efektywności 

energetycznej, zwłaszcza w przypadku, kiedy takie projekty mają najwyższą wartość 

dodatkową, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia celów politycznych Unii 

zgodnie z art. 3 TFUE i art. 9 TUE.   

(14a) Inwestycje wspierane w ramach EFIS powinny przyczyniać się do realizacji 

istniejących programów i strategii unijnych, a także celów strategii „Europa 2020” 

na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Powinny one wspierać wdrożenie konkluzji Rady Europejskiej z dnia 

17 czerwca 2010 r. Aby osiągnąć cele ogólne określone w art. 5 ust. 2 lit. b) i c), 

inwestycje te powinny przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w art. 170, 

173 i 179 TFUE oraz art. 194 ust. 1 TFUE. 

(14b) Aby zapewnić lepszą ochronę inicjatyw współfinansowanych ze środków UE oraz 

czerpać z nich korzyści handlowe i gospodarcze, uczestnicy projektów 

finansowanych ze środków EFIS powinni przestrzegać zbioru zasad określonych w 

programie „Horyzont 2020“ dotyczących wykorzystywania i upowszechniania 

wyników projektów, w tym ich ochrony za pomocą przepisów dotyczących własności 

intelektualnej.  (14c) 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 ani produktów oferowanych przez 

regionalne i krajowe banki prorozwojowe, ale powinien przyciągać finansowanie z 

sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu zapewnienia jak 

najskuteczniejszego strategicznego wykorzystania środków publicznych oraz 

przyczynienia się do dalszego wzmocnienia spójności w całej Unii. 

(14d) 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, dzięki czemu 

korzyści odniosą zarówno inwestorzy, jak i pracownicy. 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku niż 

istniejące instrumenty grupy EBI i Unii, aby zapewnić dodatkowość w stosunku do 

obecnych działań. EFIS powinien być ukierunkowany na finansowanie projektów w 

całej Unii ▌. EFIS powinien być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, w których 

niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł finansowania, w tym ze strony banków 

prywatnych lub publicznych, regionalnych lub krajowych banków prorozwojowych, 

albo z EBI. 

(16) EFIS powinien koncentrować się na inwestycjach▌, które mogą być obarczone 

pewnym stopniem stosownego ryzyka, wyższym niż w przypadku istniejących działań 

grupy EBI, ale jednocześnie wciąż kierują się zasadami i wartościami unijnymi w 
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odniesieniu do przepisów społecznych i środowiskowych, motywując do przejścia na 

niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz w odniesieniu do spójności 

społecznej, a także spełniają szczególne wymogi finansowania przez EFIS. EFIS nie 

powinien dążyć po prostu do zmniejszenia kosztów kapitału na inwestycje, dla 

których możliwe byłoby pozyskanie finansowania ze środków prywatnych nawet w 

przypadku braku gwarancji ze strony UE. Średnie ryzyko wiążące się z projektem 

wspieranym przez EFIS powinno być wyższe niż w przypadku jakiegokolwiek innego 

dostępnego portfela inwestycyjnego w Unii. Strategia wyceny kosztów gwarancji UE 

powinna należycie uwzględniać potrzebę zaradzenia lukom inwestycyjnym i 

fragmentacji finansowej w Unii. 

(16a) EFIS powinien również wspierać projekty w obszarze edukacji, szkoleń i badań, 

rozwoju umiejętności informatycznych i edukacji cyfrowej, jak również projekty w 

sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Realizując inwestycje w tych obszarach, 

należy przyjąć całościowe podejście, które w każdym przypadku należycie 

uwzględnia niepodważalną wartość edukacji i kultury. 

(17) Decyzje o wykorzystaniu gwarancji UE na potencjalne projekty oraz o 

kwalifikowalności krajowych banków prorozwojowych lub platform inwestycyjnych 

do wykorzystania nazwy „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych” 

powinien podejmować – w sposób przejrzysty i niezależny – komitet inwestycyjny, na 

bazie wytycznych inwestycyjnych przyjętych przez radę kierowniczą zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem.  Komitet inwestycyjny powinien składać się z ośmiu 

niezależnych ekspertów reprezentujących szeroki zakres wiedzy fachowej, jak 

określono w niniejszym rozporządzeniu. Ekspertów tych powinien zatwierdzić 

Parlament Europejski. 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, Unia powinna udzielić gwarancji w 

wysokości 16 000 000 000 EUR. Gwarancja udzielana na poziomie portfela powinna 

mieć określony górny limit zależny od typu instrumentu, np. dług, kapitał własny lub 

gwarancja, który powinien być wyrażony jako procent wolumenu portfela zobowiązań 

pozostających do spłaty. Szacuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 

000 000 EUR przekazaną przez EBI, pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 800 

000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Ta kwota 60 

800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować łącznie 315 000 000 000 

EUR w inwestycjach w Unii w okresie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. Aby zdolności Funduszu pełniej odpowiadały rzeczywistym 

potrzebom, potrzebne są dodatkowe istotne wkłady państw członkowskich do 

kapitału EFIS, mające zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiednich efektów. 
Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez uruchomienia 

gwarancji, stają się dostępne dla nowych działań.  

(18a)  Europejski Bank Centralny wyraził gotowość do zakupu na rynku wtórnym 

obligacji wyemitowanych przez EFIS, jeżeli EFIS sam wyemituje takie obligacje lub 

uczyni to w jego imieniu EBI. 

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być otwarte dla podmiotów trzecich, co umożliwi tak 

bardzo potrzebne dalsze zwiększenie jego zasobów. Mogą to być państwa 

członkowskie, władze regionalne dysponujące uprawnieniami fiskalnymi i 

legislacyjnymi, krajowe i regionalne banki prorozwojowe, banki regionalne lub 
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agencje publiczne będące własnością państw członkowskich lub przez nie 

kontrolowane, podmioty sektora prywatnego oraz, za zgodą istniejących uczestników, 

podmioty spoza Unii. Podmioty trzecie mogą przekazywać środki bezpośrednio do 

EFIS. Uczestnictwo państw członkowskich w EFIS poprzez różne publiczne organy 

lub struktury gospodarcze nie powinno dawać państwom członkowskim i osobom 

trzecim prawa do dodatkowego udziału w strukturze zarządzania EFIS.  

(19a)  EFIS powinien także mieć możliwość wspierania struktur funduszy prywatnych, 

takich jak europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF), utworzone 

przez inwestorów prywatnych lub krajowe banki prorozwojowe, które mogą odegrać 

również rolę w zapewnieniu uzupełniającego narzędzia realizacji publicznych lub 

prywatno-publicznych inwestycji w realnej gospodarce. Jak przewidziano w 

rozporządzeniu XX/XXXX, Komisja powinna potraktować priorytetowo i usprawnić 

procesy dotyczące wszystkich wniosków ELTIF o finansowanie z EBI. Komisja i 

EBI powinny również przeanalizować wszystkie rodzaje możliwej współpracy między 

EFIS i ELTIF. 

(20) Podmioty trzecie mogą współfinansować projekty wraz z EFIS, w odniesieniu do 

poszczególnych projektów lub w ramach platform inwestycyjnych.  

(20a) Aby uwolnić inwestycje zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, powinna 

istnieć możliwość udzielania gwarancji UE krajowym lub regionalnym bankom lub 

instytucjom prorozwojowym, funduszom lub platformom inwestycyjnym, dążąc w 

miarę możliwości do zapewnienia ulgi kapitałowej. Takie działania należy uznawać 

za działania EFIS. 

(20b) Wkład finansowy państwa członkowskiego w formie działań jednorazowych na rzecz 

EFIS, specjalnych platform inwestycyjnych oraz krajowych banków 

prorozwojowych, które korzystają z gwarancji UE, powinien być objęty pełnym 

zakresem obowiązujących zasad paktu stabilności i wzrostu. 

(20c) Zważywszy, że aktywa infrastrukturalne cechuje wysoka stopa niewypłacalności i 

odzysku oraz że finansowanie projektów infrastrukturalnych można postrzegać jako 

sposób na dywersyfikację portfela aktywów inwestorów instytucjonalnych, projekty 

infrastrukturalne wspierane przez środki EFIS powinny być traktowane jako 

ekspozycja typu 1 przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności zgodnie 

z tytułem I rozdział V sekcja 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z 

dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Podejście to należy 

przeanalizować w ramach przeprowadzanego przez Komisję przeglądu metod, 

założeń i standardowych parametrów stosowanych przy obliczaniu kapitałowego 

wymogu wypłacalności za pomocą formuły standardowej, o którym mowa w motywie 

150 tego rozporządzenia delegowanego. 

(21) EFIS powinien mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących 

programów UE i tradycyjnych działań EBI.  Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

stosownych kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów wspieranych przez gwarancję UE oraz 
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inwestować w kapitał instytucji lub banków prorozwojowych, platform 

inwestycyjnych lub funduszy. Elastyczność zaproponowanego podejścia powinna 

zwiększyć potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi 

zajmuje się EFIS. 

(21a) Państwa członkowskie mogą korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów 

wspieranych przez gwarancję UE zgodnie z celami, zasadami i przepisami zawartymi 

w ramach prawnych mających zastosowanie do tych funduszy, a w szczególności 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 

(„rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów”) oraz umowami partnerskimi i 

odnośnymi programami. Elastyczność tego podejścia powinna zwiększyć synergię 

między instrumentami unijnymi, zapewnić jak największą wartość dodaną i 

wzmocnić potencjał przyciągania inwestorów w obszarach inwestycji, którymi 

zajmuje się EFIS. Należy zapewnić pełną komplementarność między instrumentami 

i inwestycjami, bez zastępowania instrumentów finansowych powstałych w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, tak by w jak największej 

mierze unikać efektu wypierania między nimi. 

(22) W przypadku gdy projekty infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane przez EFIS są 

współfinansowane przez państwa członkowskie, powinny one być zgodne z zasadami 

pomocy państwa zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w 

celu zapewnienia pewności prawnej. W związku z tym Komisja ogłosiła, że w 

rozsądnym terminie (a w każdym razie przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia) sformułuje podstawowe warunki na potrzeby oceny pod względem 

zgodności z zasadami pomocy państwa, które spełniać będzie musiał każdy projekt, 

aby kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach EFIS. Komisja 

zapowiedziała, że jeżeli projekt, niezależnie od sektora gospodarki, którego dotyczy, 

spełni te warunki i otrzyma środki z EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie krajowe 

będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej analizie pod względem zgodności z 

zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny Komisji 

będzie proporcjonalność pomocy publicznej (brak nadmiernej rekompensaty). 

Komisja zapowiedziała również, że zapewni dalsze wytyczne w odniesieniu do tych 

podstawowych warunków, w dążeniu do zagwarantowania efektywnego 

wykorzystania zasobów publicznych i pełnego przestrzegania zasady uzasadnionego 

oczekiwania. 

(23) W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje 

możliwość, że EBI i EFI sfinansują w 2015 r., przed wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia, dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły profil ich 

działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych w 

niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte 

gwarancją UE pod warunkiem, że spełniają podstawowe kryteria określone w 

niniejszym rozporządzeniu. 

(24) Działania EBI z zakresu finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być 

zarządzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
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Euratom) nr 966/20121, które obejmuje odpowiednie środki kontrolne i środki 

podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania, a także z 

odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi Europejskiego Urzędu ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału Obrachunkowego, w tym z 

umową trójstronną między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem 

Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

(25) EBI i komitet inwestycyjny powinny regularnie przeprowadzać oceny działań 

wspieranych przez EFIS, w celu oszacowania ich zasadności, wyników, skutków, 

dodatkowości, wartości dodanej, a także ich koordynacji i spójności z innymi 

strategiami politycznymi Unii, zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia finansowego ze 

strony europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również w celu 
określenia aspektów mogących udoskonalić przyszłe działania. EBI i komitet 

inwestycyjny powinny również regularnie przedstawiać sprawozdania z tych ocen. 

Takie oceny i sprawozdania powinny być podawane do wiadomości publicznej oraz 
powinny przyczynić się do rozliczalności i analizy długookresowej stabilności. 

(25a) Polityka EFIS powinna uwzględniać równość płci oraz wspierać uwzględnianie 

aspektu płci, a także działania zapobiegające wszelkiego rodzaju dyskryminacji, 

szczególnie w kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

(26) W celu wsparcia działań z zakresu finansowania prowadzonych przez EFIS powinno 

powstać Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). ECDI, 

korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków prorozwojowych i 

instytucji 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. ECDI powinien dostarczać 

nieodpłatnie wiedzy fachowej, aby zapewnić sprawiedliwy dostęp do finansowania 

EFIS w całej Unii. ECDI powinien ściśle współpracować z podobnymi podmiotami 

działającymi na szczeblu krajowym, aby zapewnić zdecentralizowaną pomoc na 

miejscu, w oparciu o zasadę wielojęzyczności, a także ułatwić skuteczne 

rozpowszechnianie informacji. 

(26a) ECDI musi w szczególności opierać się na dobrych praktykach stosowanych w 

ramach istniejących programów, takich jak ELENA (europejskie wsparcie 

energetyki na poziomie lokalnym), EFEE (Europejski Fundusz na rzecz 

Efektywności Energetycznej), JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw), JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia 

projektów w regionach europejskich), JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na 

rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) i JASMINE (Wspólne działania na 

rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie); 

(27) Aby pokryć ryzyka związane z gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć fundusz 

gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony z napływających 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego 

Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 

26.10.2012, s. 1). 
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stopniowo wkładów z budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny powinien być następnie 

zasilany również dochodami i spłatami z tytułu projektów korzystających ze wsparcia 

EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, w 

przypadkach gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już z gwarancji na rzecz EBI. 

Wszelkie nadwyżki w funduszu gwarancyjnym wynikające z dostosowania kwoty 

docelowej lub wszelkie wynagrodzenia pozostałe po przywróceniu kwoty docelowej 

należy zwrócić do budżetu ogólnego Unii jako dochód przeznaczony na określony 

cel, aby uzupełnić wszystkie linie budżetowe, które mogły być wykorzystane jako 

źródło przeniesienia środków do unijnego funduszu gwarancyjnego. 

(28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić bufor płynności dla budżetu Unii w stosunku do 

strat poniesionych przez EFIS w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów. 

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że w przypadku tego typu inwestycji, jakie 

mają być wspierane przez EFIS, poziom środków w funduszu gwarancyjnym 

powinien odpowiadać 50 % ▌całkowitych zobowiązań gwarancyjnych Unii. 

(29) Wkład pochodzący z budżetu Unii powinien być stopniowo zatwierdzany przez 

Parlament Europejski i Radę w ramach rocznych procedur budżetowych do 2022 r. 

włącznie. W tym celu władza budżetowa powinna wykorzystać w stosownych 

przypadkach wszelkie środki dostępne na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 

nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na 

lata 2014-2020, w tym w szczególności łączny margines na zobowiązania, łączny 

margines na płatności oraz instrument elastyczności. 

(30) Ze względu na swoje podobieństwo do unijnych instrumentów finansowych 

gwarancja UE dla EBI i fundusz gwarancyjny powinny być zgodne z zasadami 

należytego zarządzania finansami, przejrzystości, proporcjonalności, 

niedyskryminacji, równego traktowania i pomocniczości, zgodnie z art. 140 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20121 i, w 

stosownych przypadkach, postanowieniami art. 139 tego rozporządzenia.  

(31) W Unii jest wiele potencjalnych rentownych gospodarczo i technicznie wykonalnych 

projektów, które nie są finansowane ze względu na brak pewności i przejrzystości co 

do tych projektów. Często dzieje się tak dlatego, że prywatni inwestorzy nie wiedzą o 

istnieniu tych projektów lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić ryzyka 

inwestycyjne. Komisja oraz EBI ▌ powinny promować tworzenie przejrzystego 

katalogu obecnych i przyszłych projektów na terytorium Unii, które nadają się do 

celów inwestycyjnych. Dzięki temu katalogowi informacje na temat projektów będą 

udostępniane regularnie, a co za tym idzie inwestorzy będą otrzymywać wiarygodne i 

przejrzyste informacje, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje 

inwestycyjne. W związku z tym katalogiem dużą wagę przykładać się będzie do 

ochrony istotnych tajemnic handlowych. 

(32) Państwa członkowskie, we współpracy z władzami regionalnym i lokalnymi, powinny 

być w stanie wnieść wkład do katalogu europejskich projektów inwestycyjnych 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 

298 z 26.10.2012, s. 1). 
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poprzez dostarczanie między innymi informacji o projektach inwestycyjnych na ich 

terytorium. 

(33) Katalog projektów powinien zawierać projekty z całej Unii do wglądu dla 

inwestorów i tylko w celach informacyjnych. Może on obejmować projekty, które 

nadają się do całkowitego finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych 

instrumentów dostępnych na poziomie europejskim lub krajowym. EFIS powinien 

wspierać finansowanie i zrównoważone pod względem środowiskowym inwestowanie 

w projekty figurujące w katalogu projektów, ale nie powinno być automatycznej 

zależności między włączeniem do wykazu a dostępem do środków z EFIS, zaś EFIS, 

EBI i komitet inwestycyjny powinny dysponować pełnymi możliwościami wyboru i 

wspierania projektów, które nie figurują w wykazie. 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich, EBI powinien 

składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na temat 

postępów i wpływu EFIS, w szczególności w odniesieniu do dodatkowości działań 

realizowanych w ramach EFIS w porównaniu ze zwykłymi działaniami EBI, w tym 

działaniami specjalnymi. Na wniosek Parlamentu Europejskiego przewodniczący 

rady kierowniczej i dyrektor zarządzający powinni uczestniczyć w wysłuchaniach i 

odpowiadać na pytania w wyznaczonym terminie. 

(35) Aby zapewnić właściwe pokrycie zobowiązań z tytułu gwarancji UE oraz stałą 

dostępność gwarancji UE, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów 

zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w 

odniesieniu do dostosowania kwot wpłacanych z budżetu ogólnego Unii ▌. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(36) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w 

Unii i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania przedsiębiorstwom 

zatrudniającym do 3000 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. 

ROZDZIAŁ I - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych  

Artykuł 1 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

1. Komisja negocjuje projekt umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) 

w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

(„EFIS”) zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia.  
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EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w Unii oraz zapewnienie zwiększonego 

dostępu do finansowania przedsiębiorstwom zatrudniającym do 3 000 pracowników 

– przy czym priorytet mają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o 

średniej kapitalizacji – poprzez zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia ryzyka 

(„umowa w sprawie EFIS”).  

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić państwa członkowskie oraz podmioty 

trzecie, w tym krajowe i regionalne banki prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich lub przez nie kontrolowane, władze 

regionalne, specjalne platformy inwestycyjne oraz podmioty sektora prywatnego. 

Ani państwa członkowskie, ani podmioty trzecie nie mogą być członkami rady 

kierowniczej. 

2a.  Komisja jest uprawniona do przystąpienia do umowy w sprawie EFIS w imieniu 

Unii w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 17, pod warunkiem, że umowa w 

sprawie EFIS spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia. 

2b.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia późniejszych zmian w umowie w sprawie 

EFIS w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 17, pod warunkiem, że zmiany 

w umowie w sprawie EFIS spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 1a 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

a) „umowa w sprawie EFIS” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja 

i EBI doprecyzowują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby 

zarządzania EFIS; 

b)  „krajowe banki lub instytucje prorozwojowe” oznaczają podmioty prawne, które 

prowadzą działalność finansową na zasadzie profesjonalnej i którym państwo 

członkowskie powierza – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – 

mandat publiczny do prowadzenia działalności rozwojowej lub promocyjnej;  

c)  „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne 

uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, bądź uzgodnienia 

ustanowione w dowolny inny sposób, za pomocą których inwestorzy kierują wkład 

finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych i do 

których mogą należeć platformy krajowe obejmujące kilka projektów inwestycyjnych 

na terytorium danego państwa członkowskiego, platformy wielokrajowe lub 

regionalne obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich lub krajów trzecich 

zainteresowanych dużymi projektami na danym obszarze geograficznym oraz 

platformy tematyczne, które mogą obejmować projekty inwestycyjne w danym 

sektorze; 
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d)  „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa oraz 

małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w art. 2 załącznika do 

zaleceniu Komisji 2003/361/WE1; 

e)  „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie 

więcej niż 499 pracowników i niebędące MŚP;   

f)  „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie 

więcej niż 3000 pracowników i niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej 

kapitalizacji;  

g)  „dodatkowość” oznacza wsparcie przez EFIS operacji, które służą zaradzeniu 

niedoskonałościom rynku lub lukom inwestycyjnym i które nie mogłyby zostać 

przeprowadzone w danym okresie w ramach zwykłych instrumentów EBI, w tym działań 

specjalnych, bez wsparcia EFIS lub które nie mogłyby zostać przeprowadzone w takim 

samym zakresie w danym okresie w ramach instrumentów EFI i UE. Projekty wspierane 

przez EFIS, dążąc do tworzenia miejsc pracy i osiągnięcia wzrostu gospodarczego, 

zazwyczaj będą się charakteryzować wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane za 

pomocą zwykłych działań EBI, w tym działań specjalnych. 

Artykuł 2 

Warunki umowy w sprawie EFIS 

1. Umowa w sprawie EFIS zawiera w szczególności: 

a)  postanowienia dotyczące utworzenia EFIS jako osobnego, jednoznacznie 

identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu gwarancyjnego oraz odrębnego 

rachunku zarządzanego przez EBI;  

b) wysokość i warunki wkładów finansowych przekazywanych przez EBI za 

pośrednictwem EFIS; 

c) warunki finansowania przekazywanego przez EBI za pośrednictwem EFIS do 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”); 

d) postanowienia dotyczące zarządzania EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 

Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego;  

da) szczegółowe wymogi dotyczące działań EBI z zakresu finansowania i 

inwestycji oraz finansowania EFI przez EBI, kwalifikujących się do objęcia 

gwarancją UE zgodnie z art. 5 ust. 2a i art. 5a; 

db) tabela kluczowych wskaźników skuteczności działania wykorzystywana do 

oceny makroekonomicznych skutków inwestycji EFIS, w tym w zakresie 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, efektywności energetycznej, TEN-T, 

mobilności w miastach, realizacji celów Unii, w tym celów strategii „Europa 

                                                 
1 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
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2020”, a także mobilizacji kapitału prywatnego i jego wpływu na wsparcie 

inwestycji; 

e) szczegółowe zasady udzielania gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym górne 

limity dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów, zasady dotyczące 

uruchomienia gwarancji UE, które – za wyjątkiem ewentualnych strat kapitału 

własnego – następuje tylko raz do roku po unettowieniu zysków i strat, i 

wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu 

ryzyka było rozdzielane między podmioty uczestniczące w sposób 

proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w ryzyku; 

f) postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń; 

fa)  procedurę wyboru projektów, w tym rolę EBI we wstępnej ocenie wniosków 

dotyczących projektów i przekazaniu ich komitetowi inwestycyjnemu; 

g) wymogi dotyczące wykorzystania gwarancji UE, w tym określone ramy 

czasowe i kluczowe wskaźniki skuteczności działania; 

ga) szczegółowe uzgodnienia mające zapewnić, że działania z zakresu 

finansowania i inwestycji sygnowane przez EBI w okresie przejściowym 

określonym w art. 20 będą objęte gwarancją UE; 

h) postanowienia dotyczące finansowania ECDI zgodnie z art. 8a; 

i) postanowienia dotyczące zasad współinwestowania przez podmioty trzecie w 

ramach działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji wspieranych przez 

EFIS; 

j) warunki gwarancji UE;  

ja) przepisy dotyczące własności intelektualnej finansowanych projektów, 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 Parlamentu Europejskiego i 

Rady1. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje wyraźny rozdział między działaniami EBI 

prowadzonymi ze wsparciem EFIS a pozostałymi działaniami EBI. Dlatego EBI 

musi zadbać o to, by działania EFIS były przedmiotem oddzielnego sprawozdania 

finansowego. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI 

kierują organy zarządzające EFI. Muszą one jednak być uwzględniane w 

sprawozdawczości ogólnej EFIS. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań 

wspieranych przez EFIS jest przekazywane po odliczeniu płatności związanych z 

                                                 
1 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). 
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uruchomieniem gwarancji UE, a następnie kosztów, o których mowa w art. 8a oraz 

w art. 5 ust. 3.  

▌ 

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. 

Artykuł 2a 

Przepisy finansowe 

Przepisy finansowe mające zastosowanie do EFIS i ECDI przyjmuje rada 

kierownicza. Nie mogą one odbiegać od przepisów rozporządzenia (WE, Euratom) 

nr 966/2012. 

W ramach negocjacji dotyczących umowy w sprawie EFIS przed ustanowieniem 

EFIS lub po przedłożeniu oficjalnego wniosku przez radę kierowniczą Komisja jest 

uprawniona do zezwolenia w należycie uzasadnionych przypadkach na odstępstwa 

w formie przejściowych przepisów finansowych w drodze aktu delegowanego 

zgodnie z art. 290 TFUE i art. 17 niniejszego rozporządzenia. Tego typu przepisy 

przejściowe obowiązują przez okres nie dłuższy niż trzy lata lub dopóki Parlament i 

Rada nie zmienią rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012 tak, by uwzględnić 

w nim specjalne wymogi EFIS. 

Artykuł 3 

Zarządzanie EFIS 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma być zarządzany przez radę 

kierowniczą, która ma określić jego strategiczne kierunki działania, zgodnie z celami 

strategii „Europa 2020” i ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o największym 

potencjale w zakresie wzrostu i zatrudnienia, strategiczny podział zasobów oraz 

procedury i strategie operacyjne, w tym politykę inwestycyjną dotyczącą projektów, 

które EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka EFIS, aby zmaksymalizować wzrost, 

zatrudnienie i inwestycje, zgodnie z celami określonymi w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2 

lit. a) oraz w celu zapewnienia dodatkowości inwestycji wspieranych przez 

gwarancje EFIS. Rada kierownicza określa również politykę inwestycyjną w 

odniesieniu do kwalifikowalnych platform inwestycyjnych. Rada kierownicza 

określa strategię wyceny kosztów gwarancji UE, z należytym uwzględnieniem 

potrzeby usuwania luk inwestycyjnych i zaradzenia fragmentacji finansowej w 

Unii. Rada kierownicza przyjmuje wytyczne inwestycyjne dotyczące wykorzystania 

gwarancji UE, wdrażane przez komitet inwestycyjny.  

1a. Priorytety Komisji dotyczące wytycznych inwestycyjnych EFIS muszą 

odzwierciedlać cele Unii oraz muszą być zgodne z art. 5 ust. 2a niniejszego 

rozporządzenia. Określa się je przed wejściem w życie umowy w sprawie EFIS i w 

stosownych przypadkach są one poddawane przeglądowi. Priorytety podaje się do 

wiadomości publicznej. W tym celu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 17. 
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 Wykonując swój mandat w radzie kierowniczej EFIS, Komisja wspiera priorytety 

określone i zmienione zgodnie z akapitem pierwszym oraz głosuje zgodnie z tymi 

priorytetami. 

2. Rada kierownicza składa się z czterech członków: trzech powołuje Komisja, a 

jednego EBI. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków 

przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie.   

Rada kierownicza podejmuje decyzje w drodze konsensusu.  

3. ▌Rada kierownicza podejmuje decyzje w drodze konsensusu. ▌ 

 ▌Państwa członkowskie i strony trzecie mogą wnieść wkład do EFIS w formie 

gwarancji lub środków pieniężnych, jednak nie mogą być członkami rady 

kierowniczej. 

Protokoły z posiedzeń rady kierowniczej są publikowane jak najszybciej po ich 

zatwierdzeniu przez radę. 

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje stanowisko dyrektora zarządzającego, którego 

zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu 

inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 5, i przewodniczenie tym posiedzeniom. 

Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora 

zarządzającego. 

Dyrektor zarządzający składa radzie kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania z 

działalności EFIS. Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora zarządzającego są 

powoływani przez radę kierowniczą EFIS na wspólny wniosek Komisji i EBI na 

jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję. W ramach otwartej procedury selekcji 

Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu – 

odrębnie dla stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora 

zarządzającego – listy finalistów. 

Po uzyskaniu zgody EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu do 

zatwierdzenia propozycję osób do mianowania na stanowisko dyrektora 

zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego. Po zatwierdzeniu tej 

propozycji rada kierownicza powołuje dyrektora zarządzającego i zastępcę 

dyrektora zarządzającego. 

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje powołanie w EFIS komitetu inwestycyjnego, 

którego zadaniem jest ocena zgodności potencjalnych projektów z polityką 

inwestycyjną EFIS i zatwierdzanie wsparcia projektów przy pomocy gwarancji UE 

zgodnie z art. 5, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej▌. Ponadto komitet 

inwestycyjny jest organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie kwalifikowalności 

platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych oraz za zezwalanie 

im na korzystanie z nazwy „EFIS” lub „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych”. Wniosek o zatwierdzenie należy złożyć ponownie, jeżeli platforma 

inwestycyjna w znaczący sposób zmienia swoje podstawowe strategie inwestycyjne. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci muszą posiadać duże doświadczenie rynkowe w 
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dziedzinie konstruowania i finansowania projektów oraz wiedzę z dziedziny 

makroekonomii. W skład komitetu inwestycyjnego wchodzą osoby reprezentujące 

liczne dyscypliny i posiadające szeroką wiedzę na temat różnych sektorów i rynków 

geograficznych w obrębie Unii, a mianowicie wiedzę na temat inwestycji 

związanych z ogólnymi celami EFIS, takimi jak badania naukowe i rozwój, 

transport i MŚP, celami w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych, w 

tym gospodarki społecznej i solidarnej, doświadczenie w dziedzinie inwestycji 

publicznych i zarządzanych publicznie inwestycji w projekty, spójności terytorialnej 

i w zakresie edukacji i szkoleń. Komitet inwestycyjny jest powoływany przez radę 

kierowniczą na trzyletnią, odnawialną kadencję, której łączny czas trwania nie 

przekracza sześciu lat.  

W ramach otwartej procedury selekcji Komisja, uzyskawszy zgodę EBI, 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu listę finalistów na stanowiska ośmiu 

ekspertów komitetu inwestycyjnego. 

Po uzyskaniu zgody EBI Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu do 

zatwierdzenia listę proponowanych ekspertów, opracowaną z uwzględnieniem 

zasady równości płci. Po zatwierdzeniu tej propozycji rada kierownicza mianuje 

ekspertów na trzyletnią, odnawialną kadencję. 

Członkowie komitetu inwestycyjnego pełnią swoje obowiązki w sposób niezależny i 

nie mogą przyjmować poleceń od EBI, instytucji unijnych, państw członkowskich 

ani jakichkolwiek innych organów publicznych lub prywatnych. Pracownicy EBI 

mogą udzielać wsparcia analitycznego, logistycznego i administracyjnego. Żadna 

ocena projektu przeprowadzona przez EBI nie jest jednak wiążąca dla komitetu 

inwestycyjnego. 

Życiorysy i oświadczenia majątkowe każdego z członków komitetu inwestycyjnego 

podaje się do wiadomości publicznej i stale aktualizuje, a Komisja i EBI mogą 

przeprowadzać dogłębne kontrole ich wiarygodności.  

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów i są 

podawane do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający łatwy dostęp.  

 

ROZDZIAŁ II - Gwarancja UE i fundusz gwarancyjny UE 

Artykuł 4 

Gwarancja UE 

Unia udziela EBI nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji w odniesieniu do 

działań z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem i 

umową w sprawie EFIS („gwarancja UE”) oraz prowadzonych na terytorium Unii, 

w tym działań prowadzonych między partnerami z kilku państw członkowskich a 

krajem trzecim objętym zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym 

partnerstwem strategicznym, polityką rozszerzenia, oraz należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia 
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Wolnego Handlu, bądź między państwem członkowskim a krajem lub terytorium 

zamorskim, określonymi w załączniku II do TFUE. Gwarancja UE udzielana jest 

jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do instrumentów, o których mowa w art. 6. 

Jej celem jest zapewnienie ulgi kapitałowej w sytuacji gdy udziela się jej bankowi 

prorozwojowemu lub platformie inwestycyjnej. 

Artykuł 5 

Warunki wykorzystania gwarancji UE 

1. Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie umowy w sprawie 

EFIS i od przyjęcia przez radę kierowniczą wytycznych inwestycyjnych. 

2. Gwarancja UE udzielana jest ▌w odniesieniu do działań EBI z zakresu finansowania 

i inwestycji lub finansowania EFI przez EBI na poziomie inwestycji w fundusze na 

potrzeby prowadzenia przez EBI działań z zakresu finansowania i inwestycji 

zgodnie z art. 7 ust. 2 i zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny.  

Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele: 

a) rozwój nowej, istniejącej lub brakującej infrastruktury transportowej i 

innowacyjnych technologii, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 

(instrument „Łącząc Europę”) i nr 1315/2013 (wytyczne dotyczące TEN-T), 

w odniesieniu do sieci bazowej, jak i kompleksowej, a także priorytetów 

horyzontalnych;  

aa) rozwój inteligentnych i zrównoważonych projektów na rzecz mobilności w 

miastach, które zawierają cele dotyczące dostępności, redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, energii i wypadków; 

b) rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej, zgodnie z priorytetami 

unii energetycznej, ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2020, 

2030 i 2050, zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci 

energetycznych na poziomie dystrybucji, magazynowania energii i 

synchronizacji rynków;  

c) propagowanie energii odnawialnej,▌ efektywności energetycznej, 

zasobooszczędności i oszczędności energii, ze szczególnym naciskiem na 

ograniczanie popytu na energię za pomocą zarządzania popytem i 

modernizacji budynków; 

d) rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, w dziedzinie 

infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej oraz szerokopasmowych sieci w 

całej Unii; 

e) inwestycje w innowacje, badania naukowe i rozwój, w tym infrastrukturę 

badawczą, projekty pilotażowe i demonstracyjne, współpracę między 

środowiskiem akademickim a przemysłem oraz transfer wiedzy i technologii; 

ea) inwestycje w edukację, szkolenia, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości; 
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eb) inwestycje w innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, takie jak e-

zdrowie, i nowe skuteczne leki, oraz w sektor społeczny; 

ec) inwestycje w sektorze kreatywnym i kulturalnym; 

ed) inwestycje w projekty i infrastrukturę w dziedzinie ochrony środowiska i 

zarządzania nim, wzmocnienia usług ekosystemowych i zrównoważonego 

rozwoju miast; 

ee) wsparcie finansowe, w tym finansowanie ryzyka aktywów obrotowych, dla 

MŚP, podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, firm 

odpryskowych i małych spółek o średniej kapitalizacji za pośrednictwem EFI, 

oraz spółek o średniej kapitalizacji w celu zapewnienia innowacyjnym i 

zrównoważonym sektorom czołowej pozycji na rynku technologii; 

ef) finansowanie projektów zgodnych z celami programu „Horyzont 2020” i 

instrumentu „Łącząc Europę”. 

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za pośrednictwem EBI, celem wsparcia 

specjalnych platform inwestycyjnych lub funduszy i krajowych oraz regionalnych 

banków prorozwojowych lub innych instytucji, które inwestują w działania 

spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu po zatwierdzeniu przez 

komitet inwestycyjny. W takim przypadku rada kierownicza określa zasady polityki, 

zgodnie z art. 3 ust. 1, w odniesieniu do wspomnianych kwalifikowalnych 

instrumentów, pozostawiając im decyzję w sprawie zatwierdzenia indywidualnych 

decyzji inwestycyjnych. Takie działania i wkład w nie jest uznawany za działania 

EFIS. Platformy inwestycyjne mogą zrzeszać współinwestorów, organy publiczne, 

ekspertów, placówki oświatowe, szkoleniowe i badawcze, odpowiednich partnerów 

społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz inne odpowiednie 

podmioty na szczeblu UE, krajowym i regionalnym. 

2a. EFIS jest ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka niż istniejące 

instrumenty EBI i Unii w celu zapewnienia dodatkowości względem obecnych 

działań. EFIS wspiera projekty, które mają następujące cele: 

a) są opłacalne z perspektywy ekonomicznej, co wynika z oceny kosztów i 

korzyści odpowiadającej europejskim normom i gdy są współfinansowane 

przez partnera publicznego lub pośrednika finansowego, takiego jak 

platforma inwestycyjna lub bank prorozwojowy, który zapewnia wsparcie na 

likwidację potencjalnej luki w finansowaniu; 

b) dążą do realizacji unijnego celu zapewnienia inteligentnego i trwałego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także tworzenia miejsc 

pracy wysokiej jakości, zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, a także zapewniają unijną wartość dodaną w postaci dużego 

postępu społecznego i gospodarczego, 

c) są ukierunkowane na działania, które nie mogłyby być realizowane z 

wykorzystaniem budżetu Unii lub poprzez zwykłą działalność EBI, w tym 

działania specjalne, ani nie są finansowane przez rynek; 
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d) mają wyższy profil ryzyka, niż projekty wspierane w ramach bieżącej 

działalności EBI, biorąc pod uwagę fakt, że najwyższy poziom dodatkowości 

można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy zasoby finansowe skoncentrowane są 

na projektach, które nie są finansowane w inny sposób; opracowanie 

odpowiednich środków ma odbywać się w oparciu o procedury określone w 

art. 3 ust. 1. 

2b.  Mając na uwadze, że każdy projekt, niezależnie od jego wielkości, może ożywić 

europejską gospodarkę, nie należy nakładać ograniczeń na wielkość projektów 

objętych EFIS. 

3. Zgodnie z art. 17 Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI pobiera od 

beneficjentów działań z zakresu finansowania opłaty na pokrycie wydatków 

związanych z EFIS. Nie naruszając przepisów akapitów drugiego i trzeciego 

niniejszego ustępu, żadne wydatki administracyjne ani jakiekolwiek inne kwoty 

pobierane przez EBI w związku z działaniami z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonymi przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z 

budżetu Unii. 

             Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) EBI może uruchomić gwarancję UE, w ramach łącznego 

limitu odpowiadającego 1 % łącznej kwoty pozostałych do uregulowania 

zobowiązań z tytułu gwarancji UE na pokrycie wydatków, którymi zostaliby 

obciążeni beneficjenci działań z zakresu finansowania, ale które nie zostały 

odzyskane. 

             Kwoty pobierane przez EBI w przypadku, gdy EBI dostarcza w imieniu EFIS 

finansowania na rzecz EFI, które jest zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 

ust. 2, mogą być pokrywane z budżetu Unii. 

4. ▌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, zgodnie z celami, 

zasadami i przepisami zawartymi w ramach prawnych mających zastosowanie do 

tych funduszy, a także zgodnie z umowami o partnerstwie i odnośnymi 

programami. Należy zapewnić koordynację, komplementarność, dodatkowość, 

spójność i synergię. 

4a. Zgodnie z art. 17 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych 

ustanawiających dodatkowe szczegółowe postanowienia dotyczące łączenia wsparcia 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz projektów 

finansowanych przez EBI ze wsparciem w ramach gwarancji UE, w tym 

zawierających postanowienia dotyczące wkładu z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w ramach platform inwestycyjnych. 

Artykuł 6 

Instrumenty kwalifikowalne 

Na potrzeby art. 5 ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z 

instrumentami co do zasady na poziomie portfela.  
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▌Instrumenty kwalifikujące się do objęcia gwarancją UE lub ▌portfele mogą składać się z 

następujących instrumentów: 

a) pożyczek EBI, gwarancji, kontrgwarancji, instrumentów rynku kapitałowego, 

dowolnych innych form finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, 

udziałów kapitałowych i quasi-kapitałowych, w tym za pośrednictwem krajowych 

banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy 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 anulowana;  

b) finansowania dostarczanego przez EBI na rzecz EFI, umożliwiającego mu udzielanie 

pożyczek, gwarancji, kontrgwarancji, wszelkich innych form instrumentów 

wspierających jakość kredytową, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów 

kapitałowych lub quasi-kapitałowych, w tym za pośrednictwem krajowych banków 

lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych. Te 

instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane ▌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 anulowana. 

ba) gwarancji EBI udzielanej krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, 

platformom lub funduszom inwestycyjnym w ramach kontrgwarancji Unii. 

Artykuł 7 

Zakres i warunki gwarancji UE 

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.  

2. Zakres gwarancji w odniesieniu do danego typu portfela instrumentów, o którym 

mowa w art. 6, określany jest w oparciu o ryzyko związane z tym portfelem. 

Gwarancję UE można wykorzystać do udzielenia bądź to gwarancji z tytułu 

pierwszej straty dla poszczególnych portfeli, bądź też pełnej gwarancji. Gwarancja 

UE może zostać przyznana na zasadzie równego traktowania (pari passu) innych 

podmiotów uczestniczących.  

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI poprzez EFIS w celu prowadzenia przez EBI 

działań z zakresu finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję 

dla finansowania zapewnianego przez EBI, pod warunkiem że EBI przekazuje 

równoważną kwotę finansowania bez gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE nie 

może przekraczać 2 500 000 000 EUR.  
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3. W przypadku, gdy EBI uruchamia gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie EFIS, 

Unia dokonuje wypłaty na żądanie zgodnie z warunkami tej umowy. 

4. W przypadku dokonania przez Unię ▌płatności na rzecz EBI z tytułu uruchomienia 

gwarancji ▌Unia wstępuje w odnośne prawa EBI dotyczące działań z zakresu 

finansowania w ramach gwarancji UE a EBI, w imieniu Unii, prowadzi czynności 

w celu odzyskania należności z tytułu wypłaconych kwot oraz zwraca Unii 

wypłacone kwoty z odzyskanych należności zgodnie z postanowieniami i 

procedurami określonymi w art. 2 ust. 1 lit. f). 

Artykuł 8 

Fundusz gwarancyjny UE 

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), który ma 

stanowić bufor płynności, z którego ▌realizowane są wypłaty na rzecz EBI w 

przypadku uruchomienia gwarancji UE. 

2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z: 

a) wkładów z budżetu ogólnego Unii, 

b) zwrotów z zainwestowanych środków z funduszu gwarancyjnego, 

c) kwot odzyskanych od dłużników zalegających ze spłatami, zgodnie z 

procedurą odzyskiwania określoną w umowie w sprawie EFIS, jak 

przewidziano w art. 2 ust. 1 lit. f), 

d)  dochodów oraz wszelkich innych płatności otrzymanych przez Unię 

zgodnie z umową w sprawie EFIS. 

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), stanowią 

wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 966/2012. 

4.  Środki funduszu gwarancyjnego pochodzące z wpływów przewidzianych w ust. 2 są 

zarządzane bezpośrednio przez Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą należytego 

zarządzania finansami oraz są objęte właściwymi regułami ostrożnościowymi. 

5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są 

do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków, odzwierciedlającego łączne 

zobowiązania z tytułu gwarancji UE („kwota docelowa”). Kwotę docelową ustala 

się na 50 % łącznych zobowiązań z tytułu gwarancji UE.  

Kwota docelowa musi zostać osiągnięta najpóźniej w 2022 r. w drodze stopniowych 

wpłat środków, o których mowa w ust. 2 lit. a), a także wpłat do funduszu 

gwarancyjnego przewidzianych w ust. 2 lit. b), c) i d). 

5a. Środki niezbędne do osiągnięcia początkowej kwoty docelowej są stopniowo 

zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę w ramach rocznej procedury 

budżetowej, należycie uwzględniając wszystkie środki dostępne na mocy 
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rozporządzenia Rady nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającego 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem 

łącznego marginesu dla zobowiązań, łącznego marginesu dla płatności i 

instrumentu elastyczności. 

W związku z tym Parlament Europejski i Rada zbadają metody finansowania 

funduszu gwarancyjnego UE wykorzystujące wszelkie nieprzewidziane dochody 

powstałe w trakcie każdego roku budżetowego, w tym dochody pochodzące z 

grzywn, i wprowadzą zmiany do mających zastosowanie ram prawnych w celu 

umożliwienia wykorzystania rocznej nadwyżki w budżecie ogólnym Unii. 

W kontekście śródokresowego powyborczego przeglądu/rewizji wieloletnich ram 

finansowych na lata 2014-2020, który — zgodnie z postanowieniami art. 2 

rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 — rozpocznie się najpóźniej 

pod koniec 2016 r., Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu 

finansowania funduszu gwarancyjnego, zarówno jeśli chodzi o środki na 

zobowiązania, jak i na płatności. 

W razie gdyby przesunięcia środków z programów UE uzgodnione w ramach 

rocznej procedury budżetowej stały się źródłem finansowania gwarancji UE w 

latach poprzedzających przegląd/rewizję WRF, Parlament Europejski i Rada 

zbadają wówczas metody rekompensaty tych strat w jak największym stopniu. 

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie każdego roku, Komisja dokonuje przeglądu, 

w ramach którego sprawdza, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest 

odpowiednia, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie środków wynikające z 

uruchomienia gwarancji oraz ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 ust. 3.  

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dostosowujących w dół 

poziom docelowy przewidziany w ust. 5 maksymalnie o 10 %, tak by lepiej 

odzwierciedlić ewentualne ryzyko związane z uruchomieniem gwarancji UE, 

zgodnie z art. 17. 

7. Po dostosowaniu poziomu docelowego w roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość 

środków dostępnych w funduszu gwarancyjnym jest odpowiednia zgodnie z 

wynikami przeglądu, o którym mowa w ust. 6: 

a) ewentualna nadwyżka w funduszu gwarancyjnym zostaje wpłacona do 

budżetu ogólnego jako dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 

21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 

wszelkich linii, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do 

funduszu gwarancyjnego EFIS, 

b) ewentualne uzupełnienie funduszu gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych 

transzach przez okres maksymalnie trzech lat, począwszy od roku n+1. 

8. ▌Jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji środki funduszu gwarancyjnego spadły 

poniżej 50 % zaciągniętych na dany moment zobowiązań, Komisja przedkłada 

sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne w celu 

jego uzupełnienia. 
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9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w 

ust. 2 lit. b), c) oraz d) ▌są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do 

docelowej wysokości. Ewentualne pozostałe wynagrodzenie zostaje wpłacone do 

budżetu ogólnego jako dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 

4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, 

które wykorzystano jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego EFIS. 

9a. W razie dodatkowej nadwyżki i po spełnieniu wymogów ust. 7 lit. a) i ust. 9, 

Komisja przedkłada wniosek w sprawie zwiększenia całkowitego poziomu 

gwarancji UE, zasilając w ten sposób plan inwestycyjny. 

ROZDZIAŁ III – Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i katalog projektów 

Artykuł 8a 

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje utworzenie ECDI w ramach EBI. Celem ECDI jest 

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 udzielanie wsparcia 

dotyczącego wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, 

wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, wykorzystania partnerstw 

publiczno-prywatnych oraz doradztwo, stosownie do sytuacji, dotyczące odpowiednich 

zagadnień z zakresu prawodawstwa Unii, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw 

członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte. 

Aby zrealizować cel, o którym mowa w pierwszym akapicie, ECDI wykorzystuje 

doświadczenie EBI, Komisji, krajowych banków prorozwojowych oraz instytucji 

zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. 

2. ECDI posiada specjalne służby udzielające pomocy technicznej, których głównym 

zadaniem będzie tworzenie platform inwestycyjnych łączących projekty z zakresu 

efektywności energetycznej, TEN-T i mobilności w miastach. 

W celu zapewnienia w całej Unii jak najlepszego zasięgu regionalnego i terytorialnego 

takich usług doradczych i wsparcia, ECDI ściśle współpracuje z podobnymi strukturami na 

szczeblu krajowym, tworzonymi np. przez krajowe banki prorozwojowe lub państwowe 

agencje, i jest z nimi ściśle powiązana. Należy zwiększyć pomoc techniczną dla promotorów 

projektów na szczeblu niższym niż krajowy. 

3. ECDI jest częściowo finansowane przez Unię do maksymalnej kwoty 20 000 000 EUR 

rocznie, przez okres do dnia 31 grudnia 2020 r., w zakresie dodatkowych usług 

świadczonych przez ECDI wykraczających poza obecną pomoc techniczną EBI. Po roku 

2020 wkład finansowy Unii będzie wynikał bezpośrednio z przepisów przyszłych 

wieloletnich ram finansowych. 

Dostęp do wiedzy specjalistycznej ECDI jest bezpłatny. 
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Artykuł 9 

Europejski katalog projektów inwestycyjnych 

1. Komisja oraz EBI ▌tworzą przejrzysty katalog obecnie realizowanych i 

ewentualnych przyszłych projektów w Unii. Ma on postać publicznie dostępnej i 

przyjaznej użytkownikowi bazy danych projektów, która zawiera istotne informacje 

o każdym z nich. Katalog jest do wglądu dla inwestorów, wyłącznie do celów 

informacyjnych, oraz pozostaje bez uszczerbku dla projektów ostatecznie 

wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 ust. 5. 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany sposób, informacje dotyczące bieżących i przyszłych projektów.  

▌ 

ROZDZIAŁ IV – Sprawozdawczość, rozliczalność i ocena 

Artykuł 10 

Sprawozdawczość i rachunkowość 

1. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Komisji sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera ocenę 

zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami 

skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to 

zawiera również dane statystyczne, finansowe i rachunkowe na temat 

poszczególnych działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz te same dane 

w ujęciu zbiorczym.  

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, podawane do wiadomości publicznej, 

zawiera:  

a) ocenę działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektorów, państw i regionów oraz ocenę zgodności 

tych działań z niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza z zasadą dodatkowości, 

wraz z oceną podziału działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji według 

celów określonych w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 2a;  

b) ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań 

EBI z zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym, w tym wpływu na 

tworzenie zatrudnienia. 

ba) ocenę zakresu, w jakim działania objęte gwarancją UE na mocy niniejszego 

rozporządzenia przyczyniają się do osiągnięcia celów z art. 5 ust. 2 i art. 5 

ust. 2a, w tym ocenę poziomu inwestycji EFIS w obszarze badań naukowych, 

rozwoju i innowacji oraz transportu (w tym TEN-T i mobilność w miastach), 
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infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, w tym efektywności 

energetycznej; 

bb) ocenę zgodności z warunkami dotyczącymi wykorzystania gwarancji UE oraz 

z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z 

art. 2 ust. 1 lit. g); 

bc) ocenę efektu dźwigni uzyskanego dzięki projektom finansowanym z EFIS; 

bd) opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem w ramach EFIS, a 

także łączną kwotę wkładu z każdego ze źródeł; 

c) ocenę korzyści finansowych przekazanych beneficjentom działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;  

d) ocenę jakości działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz ryzyka 

związanego z tymi działaniami; 

e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE, 

strat, zwrotu z inwestycji, kwot odzyskanych i jakichkolwiek innych 

otrzymanych płatności;  

f) sprawozdania finansowe EFIS wraz z opinią niezależnego audytora 

zewnętrznego. 

3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych 

gwarancją UE oraz zarządzania przez Komisję funduszem gwarancyjnym, EBI, we 

właściwych przypadkach we współpracy z EFI, przekazuje Komisji i Europejskiemu 

Trybunałowi Obrachunkowemu co roku: 

a) informacje na temat dokonanej przez EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka 

związanego z działaniami EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia;  

b) informacje na temat pozostałych do uregulowania zobowiązań finansowych 

UE dotyczących gwarancji udzielonych w odniesieniu do działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji w podziale na poszczególne działania na 

mocy niniejszego rozporządzenia; 

c) informacje na temat całkowitych zysków lub strat wynikających z działań EBI 

z zakresu finansowania i inwestycji w ramach portfeli określonych w umowie 

w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e). 

4. Na wniosek Komisji EBI we współpracy, w stosownych przypadkach, z EFI 

przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji do wypełniania jej 

obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

5. EBI, a we właściwych przypadkach EFI, przekazuje na własny koszt informacje, o 

których mowa w ust. 1–4.  
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6. Do dnia 31 marca każdego roku Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji 

funduszu gwarancyjnego oraz zarządzania nim w poprzednim roku kalendarzowym. 

Sprawozdanie ocenia adekwatność poziomu funduszu gwarancyjnego i potrzebę 

dostosowania kwoty docelowej. 

6a. Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji 

priorytetów inwestycyjnych określonych w akcie delegowanym na mocy art. 3 ust. 

1a w tym samym terminie co sprawozdania EBI zgodnie z ust. 1 i ust. 2. Do 

sprawozdania załącza się wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do aktu 

delegowanego zgodnie z art. 3 ust. 1a. 

Artykuł 11 

Rozliczalność 

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor 

zarządzający uczestniczą w przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim dotyczącym 

wyników działalności EFIS.  

2. Przewodniczący rady kierowniczej i dyrektor zarządzający odpowiadają ustnie lub 

pisemnie na zapytania skierowane do EFIS przez Parlament Europejski, w terminie 

pięciu tygodni od otrzymania zapytania.  

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia. 

3a.  Na wniosek Parlamentu Europejskiego prezes EBI uczestniczy w przesłuchaniu w 

Parlamencie Europejskim, jeżeli dotyczy ono działań EBI z zakresu finansowania i 

inwestycji prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Prezes EBI 

odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EBI przez Parlament 

Europejski dotyczące działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia w terminie pięciu tygodni od 

otrzymania tych zapytań. 

3b. Parlament Europejski i EBI zawierają porozumienie dotyczące szczegółowych zasad 

wzajemnej wymiany informacji dotyczących działań z zakresu finansowania i 

inwestycji prowadzonych przez EBI na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 12 

Ocena i przegląd 

1. Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: 18 miesięcy po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia] EBI przeprowadza ocenę działania EFIS. EBI 

przekazuje swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. 

Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: 18 miesięcy po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia] Komisja przeprowadza ocenę wykorzystania gwarancji 

UE i działania funduszu gwarancyjnego, w tym wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 
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ust. 9. Komisja przedkłada swoją ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do 

oceny tej załącza się opinię Trybunału Obrachunkowego. 

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie co trzy lata: 

a) EBI publikuje kompleksowe sprawozdanie z działalności EFIS; 

b) Komisja publikuje kompleksowe sprawozdanie z wykorzystania gwarancji UE 

i działania funduszu gwarancyjnego. Sprawozdanie to zawiera ocenę wpływu 

EFIS na inwestycje w Unii, tworzenie zatrudnienia i dostęp do finansowania 

dla spółek o średniej kapitalizacji i MŚP. 

3. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, dostarcza Komisji 

koniecznych informacji na potrzeby jej ocen i sprawozdań sporządzanych na 

podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2. 

4. EBI i EFI regularnie przekazują Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji 

wszystkie swoje niezależne sprawozdania z oceny, zawierające ocenę skutków i 

praktycznych rezultatów uzyskanych w ramach konkretnych działań EBI i EFI 

realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.  

5. Najpóźniej do dnia [Dz.U. proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia wraz z ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. Jeśli 

uzna się za konieczne wprowadzenie w EFIS ewentualnych korekt, sprawozdaniu 

temu towarzyszy wniosek ustawodawczy zmieniający odpowiednio niniejsze 

rozporządzenie. 

ROZDZIAŁ V - Przepisy ogólne 

Artykuł 13 

Przejrzystość i publiczne ujawnianie informacji 

Zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości i zasadami Unii w zakresie 

dostępu do dokumentów i informacji, EBI udostępnia na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące wszystkich działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym także tych finansowanych przez 

pośredników finansowych, oraz ich wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 

art. 5 ust. 2a.  

Artykuł 14 

Kontrola prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy 

 Zewnętrzna kontrola działań podejmowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jest 

przeprowadzana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE, a 

zatem podlega procedurze udzielania absolutorium PE, zgodnie z art 319 TFUE. 
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Komisja dopilnowuje, by Trybunał Obrachunkowy był w stanie wykonywać swoje prawa, 

przewidziane w art. 287 ust. 3 akapit pierwszy TFUE, i posiadał pełny dostęp do wszystkich 

informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. 

 

EBI, EFI, wszyscy pośrednicy finansowi uczestniczący w działaniach podejmowanych 

zgodnie z rozporządzeniem EFIS, a także odbiorcy końcowi zapewniają Trybunałowi 

Obrachunkowemu wszelką pomoc oraz udzielają mu wszelkich informacji, jakie Trybunał 

uzna za niezbędne do wykonania swoich zadań zgodnie z art. 161 rozporządzenia (UE) nr 

966/2012. 

Artykuł 15 

Środki zwalczania nadużyć finansowych 

1.  EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek nadużycia finansowego, korupcji, prania pieniędzy lub innego 

niezgodnego z prawem działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe 

Unii. 

2. W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF prowadzi dochodzenia, w tym 

kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20131, 

rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/962 i rozporządzeniu Rady (WE, 

Euratom) nr 2988/953, w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami 

prowadzonymi na mocy niniejszego rozporządzenia miało miejsce nadużycie 

finansowe, korupcja, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwo 

podatkowe, przestępczość zorganizowana lub jakiekolwiek inne niezgodne z 

prawem działanie mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może 

przekazywać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich 

informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.  

W przypadku udowodnienia takich niezgodnych z prawem działań, EBI podejmuje 

działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań wspieranych 

gwarancją UE. 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 

2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu 

Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, 

s. 1). 
2 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli 

na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi 

nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2). 
3 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 

interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1). 
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3. Umowy w sprawie finansowania podpisane w związku z działaniami wspieranymi na 

mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z 

działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie 

odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć 

finansowych, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową 

w sprawie EFIS, polityką EBI oraz mającymi zastosowanie wymogami 

regulacyjnymi. Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie 

finansowania lub inwestowania.  

Artykuł 16 

Wykluczone działania i jurysdykcje niechętne współpracy 

1. Prowadząc działania z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego 

rozporządzenia, EBI, EFI i wszyscy pośrednicy finansowi nie wspierają żadnych 

działań prowadzonych w celach niezgodnych z prawem, w tym prania pieniędzy, 

finansowania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, oszustw podatkowych 

i uchylania się od opodatkowania, korupcji lub nadużyć finansowych mających 

wpływ na interesy finansowe Unii. W szczególności EBI nie uczestniczy w żadnych 

działaniach z zakresu finansowania i inwestycji realizowanych przez podmiot 

znajdujący się na terytorium jurysdykcji niechętnej współpracy, zgodnie z jego 

polityką w zakresie słabo uregulowanych lub niechętnych współpracy jurysdykcji 

opartą na polityce Unii, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy 

Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. 

2. W swoich działaniach z zakresu finansowania i inwestycji na mocy niniejszego 

rozporządzenia, EBI stosuje określone w prawie unijnym zasady i standardy 

dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W szczególności EBI uzależnia zarówno 

bezpośrednie finansowanie, jak i finansowanie poprzez pośredników na mocy 

niniejszego rozporządzenia od ujawnienia informacji o beneficjentach 

rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/... (dyrektywa UE w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy). 

Artykuł 17 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym artykule.  

1a. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2a, 

powierza się Komisji na okres jednego roku od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

1b. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2b, 

powierza się Komisji na czas nieokreślony. 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 6, 

powierza się Komisji na okres trzech lat od wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień 

nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że 

Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż 

trzy miesiące przed końcem każdego okresu.  

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1a i art. 8 ust. 6, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. 

Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 

delegowanych.  

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  

4a. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 1 ust. 2a i art. 1 ust. 2b wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie jednego miesiąca od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak 

i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się 

o miesiąc z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1a i art. 8 ust. 6 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się 

o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.  

Artykuł 17a  

Wkłady finansowe na rzecz EFIS w postaci jednorazowych wpłat państw członkowskich na 

rzecz specjalnych platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych, o których 

mowa w art. 5 ust. 2, i które korzystają z gwarancji UE, objęte są pełnym zakresem 

obowiązujących przepisów paktu stabilności i wzrostu. 

▌ 

Rozdział VII - Przepisy przejściowe i końcowe 

Artykuł 20 

Przepis przejściowy 

Działania z zakresu finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 

1 stycznia 2015 r. do dnia zawarcia umowy w sprawie EFIS mogą być przedkładane przez 

EBI lub EFI Komisji w celu objęcia ich gwarancją UE.  
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Komisja dokonuje oceny tych działań i, w przypadku gdy są one zgodne z kryteriami 

merytorycznymi określonymi w art. 5 i w umowie w sprawie EFIS, decyduje o objęciu ich 

gwarancją UE. 

Artykuł 21 

Wejście w życie  

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 
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▌ 

 


