
 

AD\1005236PL.doc  PE514.841v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

  

 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014 

 

Komisja Spraw Zagranicznych 
 

2013/0152(COD) 

14.10.2013 

OPINIA 

Komisji Spraw Zagranicznych 

dla Komisji Budżetowej 

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 

pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu 

finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii 

(COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jacek Protasiewicz 



 

PE514.841v02-00 2/34 AD\1005236PL.doc 

PL 

PA_Legam 



 

AD\1005236PL.doc 3/34 PE514.841v02-00 

 PL 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Niniejsza decyzja ma na celu przegląd i odnowienie gwarancji budżetowej, jakiej UE udziela 

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a która obejmuje ryzyko polityczne i ryzyko 

kredytowe dłużnika typu państwo związane z operacjami realizowanymi przez EBI poza 

granicami UE. 

EBI jest znakomitym narzędziem interwencji zewnętrznej, którego celem jest promowanie 

europejskich wartości i interesów w pozostałych częściach świata oraz przyczynianie się do 

współpracy międzynarodowej i rozwoju. W ostatnich latach Parlament pilnie śledził i 

wspierał poprawę działania EBI w tym zakresie. 

W swoim wniosku Komisja słusznie zauważyła, jak ważne jest, aby działania EBI były 

powiązane z głównymi zasadami leżącymi u podstaw działań zewnętrznych Unii, o których 

mowa w art. 21 TUE. Należy podkreślić i umocnić w praktyce to powiązanie oraz wyraźnie 

stwierdzić, że jest ono głównym bodźcem do udzielenia gwarancji. W tym celu szczególnie 

ważne jest dalsze pogłębianie współpracy między Komisją Europejską a ESDZ na wszystkich 

etapach procesu udzielania pożyczek, aby zapewnić możliwie największą komplementarność 

i spójność. 

Przejrzystość i zdolność do reagowania pozostają również istotnymi kwestiami. W swoich 

rocznych sprawozdaniach EBI powinien w szczególności wyraźniej pokazać, w jakiej mierze 

realizowane przez niego operacje są zgodne z zasadami leżącymi u podstaw działań 

zewnętrznych UE, powinien omawiać z Parlamentem istotne zmiany wprowadzane do 

wytycznych operacyjnych i prowadzić szczegółowe konsultacje ze stronami, których dotyczą 

finansowane przez niego przedsięwzięcia, starając się przyjąć w tym procesie możliwie 

najbardziej integracyjne podejście. Przy wszystkich przedsięwzięciach należy podawać do 

wiadomości publicznej odpowiednie informacje – pod warunkiem, że nie naruszy to 

poufności transakcji handlowych – w szczególności dotyczące zgodności danego 

przedsięwzięcia z zasadami leżącymi u podstaw działań zewnętrznych Unii. 

EBI powinien ponadto zróżnicować lokalnych partnerów i, o ile jest to możliwe, udzielać 

poradnictwa z myślą o utworzeniu w lokalnych sektorach finansowych struktur 

regulacyjnych, które pozwolą mu inwestować zgodnie z wytycznymi. Należy również 

prowadzić takie działania, aby umożliwić wykorzystanie instrumentów takich jak udzielanie 

pożyczek i wystawianie obligacji w walucie lokalnej. 

POPRAWKI 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Oprócz realizowania swojej 

podstawowej misji, jaką jest finansowanie 

inwestycji w Unii, Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI) prowadzi działania z 

zakresu finansowania poza granicami Unii 

służące wsparciu polityki zewnętrznej 

Unii. Dzięki temu możliwe jest 

uzupełnienie siłą finansową EBI 

dostępnych w budżecie Unii środków dla 

regionów zewnętrznych, z korzyścią dla 

państw trzecich, do których skierowane 

jest wsparcie. Podejmując tego rodzaju 

działania z zakresu finansowania, EBI 

przyczynia się do realizacji ogólnych zasad 

i celów polityki Unii. 

(1) Oprócz realizowania swojej 

podstawowej misji, jaką jest finansowanie 

inwestycji w Unii, Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI) prowadzi działania z 

zakresu finansowania poza granicami Unii 

służące wsparciu polityki zewnętrznej 

Unii. Dzięki temu możliwe jest 

uzupełnienie siłą finansową EBI 

dostępnych w budżecie Unii środków dla 

regionów zewnętrznych, z korzyścią dla 

państw trzecich, do których skierowane 

jest wsparcie. Podejmując tego rodzaju 

działania z zakresu finansowania, EBI 

przyczynia się do działań zewnętrznych 

UE, wspiera je i uzupełnia, w pełni 

przestrzegając ogólnych zasad i celów 

polityki Unii określonych w art. 21 TUE. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Aby zapewnić wsparcie działań 

zewnętrznych Unii oraz umożliwić EBI 

finansowanie inwestycji poza granicami 

Unii bez uszczerbku dla wiarygodności 

kredytowej EBI, większość działań 

prowadzonych przez EBI poza granicami 

Unii korzysta z gwarancji budżetowej UE 

(„gwarancja UE”), którą zarządza Komisja. 

(3) Aby zapewnić wsparcie działań 

zewnętrznych Unii oraz umożliwić EBI 

finansowanie inwestycji poza granicami 

Unii bez uszczerbku dla wiarygodności 

kredytowej EBI, większość działań 

prowadzonych przez EBI poza granicami 

Unii korzysta z gwarancji budżetowej UE 

(„gwarancja UE”), którą zarządza Komisja. 

Jest bardzo ważne, aby EBI utrzymał 

rating AAA. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby uwzględnić istotne zmiany 

polityczne, należy dokonać, w stosownych 

przypadkach, przeglądu wykazu państw 

faktycznie kwalifikujących się jako 

beneficjenci działań EBI z zakresu 

finansowania w ramach gwarancji UE oraz 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmian załącznika III do 

niniejszej decyzji. 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. 

(7) Aby uwzględnić istotne zmiany 

polityczne, należy dokonać, w stosownych 

przypadkach, przeglądu wykazu państw 

faktycznie kwalifikujących się jako 

beneficjenci działań EBI z zakresu 

finansowania w ramach gwarancji UE oraz 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmian załącznika III do 

niniejszej decyzji. 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 wszystkich stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Kwoty objęte gwarancją UE w 

poszczególnych regionach powinny w 

dalszym ciągu stanowić pułapy 

finansowania udzielanego przez EBI w 

ramach gwarancji UE, nie zaś wartości 

docelowe poziomu finansowania, które 

EBI jest zobowiązany osiągnąć. Pułapy 

powinny być przedmiotem oceny w 

ramach śródokresowego przeglądu 

niniejszej decyzji. 

(9) Kwoty objęte gwarancją UE w 

poszczególnych regionach powinny w 

dalszym ciągu stanowić pułapy 

finansowania udzielanego przez EBI w 

ramach gwarancji UE, nie zaś wartości 

docelowe poziomu finansowania, które 

EBI jest zobowiązany osiągnąć. Pułapy 

powinny być przedmiotem oceny w 

ramach śródokresowego przeglądu 

niniejszej decyzji. Zmiany wprowadzone w 

wykazie regionów i państw 

kwalifikujących się, który figuruje w 

załączniku III, powinny być brane pod 

uwagę przy dostosowywaniu regionalnych 

pułapów. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Istotną rolę w pobudzaniu rozwoju 

gospodarczego i zwalczaniu bezrobocia 

mogą odgrywać działania mające na celu 

ułatwianie MŚP – w tym MŚP z Unii 

dokonującym inwestycji w regionach 

objętych niniejszą decyzją – dostępu do 

finansowania. Aby w skuteczny sposób 

dotrzeć do MŚP, EBI powinien 

współpracować z lokalnymi instytucjami 

pośrednictwa finansowego w 

kwalifikujących się państwach, w 

szczególności aby zagwarantować, że 

część korzyści finansowych zostanie 

przekazana ich klientom i że finansowanie 

takie zapewni wartość dodaną w 

porównaniu z innymi źródłami 

finansowania. 

(11) Istotną rolę w pobudzaniu rozwoju 

gospodarczego i zwalczaniu bezrobocia 

mogą odgrywać działania mające na celu 

ułatwianie MŚP – w tym MŚP z Unii 

dokonującym inwestycji w regionach 

objętych niniejszą decyzją – dostępu do 

finansowania. Aby w skuteczny sposób 

dotrzeć do MŚP, EBI może współpracować 

z lokalnymi instytucjami pośrednictwa 

finansowego w kwalifikujących się 

państwach, w szczególności aby 

zagwarantować, że część korzyści 

finansowych zostanie przekazana ich 

klientom i że finansowanie takie zapewni 

wartość dodaną w porównaniu z innymi 

źródłami finansowania. W porozumieniach 

o współpracy z lokalnymi instytucjami 

pośrednictwa finansowego EBI musi 

dopilnować, aby projekty finansowane 

przez pośredników, w tym projekty 

realizowane z MŚP, nie były sprzeczne ze 

zwykłymi kryteriami Banku ani z celami 

polityki zewnętrznej Unii; 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) EBI powinien nadal finansować 

projekty inwestycyjne w obszarze 

infrastruktury społecznej, infrastruktury 

służącej ochronie środowiska i 

infrastruktury gospodarczej oraz powinien 

rozważyć zintensyfikowanie swoich 

(13) EBI powinien nadal finansować 

projekty inwestycyjne w obszarze 

infrastruktury społecznej, infrastruktury 

służącej ochronie środowiska, 

infrastruktury gospodarczej i transportowej 

oraz powinien rozważyć zintensyfikowanie 
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działań wspierających rozwój 

infrastruktury zdrowotnej i edukacyjnej 

tam, gdzie działania tego rodzaju wnoszą 

wyraźną wartość dodaną. 

swoich działań wspierających rozwój 

infrastruktury zdrowotnej i edukacyjnej 

tam, gdzie działania tego rodzaju wnoszą 

wyraźną wartość dodaną. EBI powinien 

również udzielać porad technicznych i 

pomocy przy realizacji projektów, 

ponieważ wsparcie takie odgrywa ważną 

rolę w udoskonalaniu projektów i w 

kontroli ich jakości. 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) EBI powinien również nadal 

finansować projekty inwestycyjne 

przyczyniające się do łagodzenia skutków 

zmiany klimatu i dostosowania się do tej 

zmiany, aby przyczyniać się do 

upowszechniania na całym świecie celów 

Unii w obszarze klimatu. 

(14) EBI powinien również zwiększyć 

finansowanie projektów inwestycyjnych 

przyczyniających się do łagodzenia 

skutków zmiany klimatu i dostosowania się 

do tej zmiany, aby przyczyniać się do 

upowszechniania na całym świecie celów 

Unii w obszarze klimatu. 

 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15 a) Wspierając projekty przyczyniające 

się do łagodzenia skutków zmiany 

klimatu, EBI powinien brać pod uwagę 

konkluzje Rady Europejskiej z dnia 22 

maja 2013 r. dotyczące konieczności 

priorytetowego potraktowania 

stopniowemu wycofywaniu dotacji 

szkodliwych dla środowiska lub 

gospodarki, w tym dotacji na paliwa 

kopalne. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Praktyczne środki służące powiązaniu 

celów ogólnych gwarancji UE i ich 

realizacji mają być określone w 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych. Wytyczne te powinny być 

spójne z szerszymi ramami unijnej polityki 

regionalnej. Należy dokonać przeglądu 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych oraz ich aktualizacji w 

wyniku przeglądu niniejszej decyzji, aby 

dostosować je do zmian zewnętrznej 

polityki i priorytetów Unii. 

(16) Praktyczne środki służące powiązaniu 

celów ogólnych gwarancji UE i ich 

realizacji mają być określone w 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych. Wytyczne te powinny być 

spójne z szerszymi ramami unijnej polityki 

regionalnej. Należy dokonać przeglądu 

regionalnych technicznych wytycznych 

operacyjnych oraz ich aktualizacji w 

wyniku śródokresowego przeglądu 

niniejszej decyzji, aby odzwierciedlić 

zmiany zewnętrznej polityki i priorytetów 

Unii. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Chociaż siłę EBI stanowi jego 

specyfika jako banku inwestycyjnego, 

działania EBI z zakresu finansowania 

powinny się również przyczyniać do 

realizacji zasad ogólnych leżących u 

podstaw działań zewnętrznych Unii, o 

których mowa w art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE), jakimi są wspieranie i 

wzmacnianie demokracji i praworządności, 

praw człowieka oraz podstawowych 

wolności, jak również do wykonania 

międzynarodowych porozumień w zakresie 

środowiska naturalnego, których stroną jest 

Unia. W szczególności w stosunkach z 

państwami rozwijającymi się działania EBI 

z zakresu finansowania powinny wspierać 

ich zrównoważony rozwój gospodarczy, 

społeczny i środowiskowy (zwłaszcza tych 

(18) Chociaż siłę EBI stanowi jego 

specyfika jako banku inwestycyjnego, 

działania EBI z zakresu finansowania 

powinny się również przyczyniać do 

realizacji zasad ogólnych leżących u 

podstaw działań zewnętrznych Unii, o 

których mowa w art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE), jakimi są wspieranie i 

wzmacnianie demokracji i praworządności, 

praw człowieka oraz podstawowych 

wolności, budowanie partnerstw z krajami 

trzecimi, jak również do wykonania 

międzynarodowych zobowiązań i 

porozumień, w tym również porozumień w 

zakresie środowiska naturalnego, których 

stroną jest Unia. Przy wpisywaniu państw 

do załącznika III należy zatem uważnie 

rozpatrywać sytuację tych państw w 
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spośród nich, które znajdują się w 

najtrudniejszej sytuacji), ich harmonijną i 

stopniową integrację z gospodarką 

światową, walkę z ubóstwem, a także 

przyczyniać się do realizacji celów 

przyjętych przez Unię w ramach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i 

innych właściwych organizacji 

międzynarodowych. Przyczyniając się do 

wdrożenia środków niezbędnych do 

osiągnięcia celów Unii w zakresie polityki 

współpracy na rzecz rozwoju zgodnie z art. 

209 ust. 3 Traktatu, EBI powinien dążyć do 

pośredniego wspierania osiągnięcia 

milenijnych celów rozwoju ONZ na rok 

2015 we wszystkich regionach, w których 

prowadzi działalność. 

odniesieniu do demokracji, praw 

człowieka i podstawowych wolności, 

niezależnie od tego, czy mają w danym 

przypadku zastosowanie unijne sankcje 

lub środki ograniczające. W szczególności 

EBI powinien przyczyniać się do 

współpracy gospodarczej, finansowej i 

technicznej z krajami trzecimi zgodnie z 

art. 212 TFUE. W stosunkach z państwami 

rozwijającymi się działania EBI z zakresu 

finansowania powinny wspierać ich 

zrównoważony rozwój gospodarczy, 

społeczny i środowiskowy (zwłaszcza tych 

spośród nich, które znajdują się w 

najtrudniejszej sytuacji), ich harmonijną i 

stopniową integrację z gospodarką 

światową, walkę z ubóstwem, a także 

przyczyniać się do realizacji celów 

przyjętych przez Unię w ramach 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i 

innych odpowiednich organizacji 

międzynarodowych. Przyczyniając się do 

wdrożenia środków niezbędnych do 

osiągnięcia celów Unii w zakresie polityki 

współpracy na rzecz rozwoju zgodnie z art. 

209 ust. 3 Traktatu, EBI powinien dążyć do 

pośredniego wspierania osiągnięcia 

milenijnych celów rozwoju ONZ na rok 

2015 we wszystkich regionach, w których 

prowadzi działalność. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Działania EBI podejmowane na 

podstawie niniejszej decyzji powinny 

wspierać zaproponowany przez Komisję 

Program działań na rzecz zmian oraz 

powinny być spójne z odnośnymi zasadami 

Konsensusu europejskiego w sprawie 

rozwoju i zasadami skutecznej pomocy 

określonymi w Deklaracji paryskiej z 

(19) Działania EBI podejmowane na 

podstawie niniejszej decyzji powinny 

wspierać zaproponowany przez Komisję 

Program działań na rzecz zmian oraz 

powinny być spójne z odnośnymi zasadami 

Konsensusu europejskiego w sprawie 

rozwoju i zasadami skutecznej pomocy 

określonymi w Deklaracji paryskiej z 
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2005 r., w programie działania z Akry z 

2008 r. i porozumieniu o partnerstwie z 

Busan z 2011 r. Ponadto powinny one być 

spójne ramami strategicznymi i planem 

działania UE na rzecz praw człowieka i 

demokracji przyjętymi przez Radę w dniu 

25 czerwca 2012 r. oraz 

międzynarodowymi porozumieniami w 

sprawie ochrony środowiska naturalnego, 

w tym zobowiązaniami w zakresie 

bioróżnorodności. Powinny one być 

realizowane poprzez szereg konkretnych 

środków, w szczególności poprzez 

zwiększenie zdolności EBI do 

przeprowadzania oceny środowiskowych, 

społecznych i rozwojowych aspektów 

projektów inwestycyjnych, w tym 

aspektów związanych z prawami 

człowieka i ryzyka ewentualnych 

konfliktów, a także poprzez wspieranie 

konsultacji lokalnych z organami 

publicznymi i społeczeństwem 

obywatelskim. W tym kontekście EBI 

powinien realizować i dalej rozwijać swoje 

ramy pomiaru wyników, które udostępniają 

kompleksowy zbiór wskaźników 

efektywności pozwalających na pomiar 

gospodarczych, środowiskowych, 

społecznych i rozwojowych skutków 

działań banku z zakresu finansowania w 

całym okresie życia danej inwestycji. 

Wdrożenie ram pomiaru wyników 

powinno być przedmiotem oceny w 

ramach śródokresowego przeglądu 

niniejszej decyzji. Dokonując oceny due 

diligence w odniesieniu do projektu 

inwestycyjnego, EBI powinien – w 

stosownych przypadkach i zgodnie ze 

społecznymi i środowiskowymi zasadami 

Unii – zobowiązać promotora projektu 

inwestycyjnego do przeprowadzenia 

konsultacji lokalnych i do podania ich 

wyników do wiadomości publicznej. 

Zawierane przez EBI umowy o 

finansowanie, których stroną są podmioty 

publiczne, powinny wyraźnie przewidywać 

możliwość wstrzymania wypłat w 

przypadku cofnięcia państwu, w którym 

2005 r., w programie działania z Akry z 

2008 r. i porozumieniu o partnerstwie z 

Busan z 2011 r. Ponadto powinny one być 

spójne ramami strategicznymi i planem 

działania UE na rzecz praw człowieka i 

demokracji przyjętymi przez Radę w dniu 

25 czerwca 2012 r. oraz 

międzynarodowymi porozumieniami w 

sprawie ochrony środowiska naturalnego, 

w tym zobowiązaniami w zakresie 

bioróżnorodności. Powinny one być 

realizowane poprzez szereg konkretnych 

środków, w szczególności poprzez 

zwiększenie zdolności EBI do 

przeprowadzania oceny środowiskowych, 

społecznych, rozwojowych i 

gospodarczych aspektów projektów 

inwestycyjnych, w tym wyraźnie aspektów 

związanych z prawami człowieka, 

podstawowych wolności i ryzyka 

ewentualnych konfliktów, a także poprzez 

wspieranie konsultacji lokalnych z 

organami publicznymi i społeczeństwem 

obywatelskim. W tym kontekście EBI 

powinien realizować i dalej rozwijać swoje 

ramy pomiaru wyników, które udostępniają 

kompleksowy zbiór wskaźników 

efektywności pozwalających na pomiar 

gospodarczych, środowiskowych, 

społecznych i rozwojowych skutków 

działań banku z zakresu finansowania w 

całym okresie życia danej inwestycji. 

Wdrożenie ram pomiaru wyników 

powinno być przedmiotem oceny w 

ramach śródokresowego przeglądu 

niniejszej decyzji. Dokonując oceny due 

diligence w odniesieniu do projektu 

inwestycyjnego, EBI powinien – zgodnie z 

zasadami Unii w dziedzinie praw 

człowieka oraz z prawem socjalnym i 

przepisami ochrony środowiska – 

zobowiązać promotora projektu 

inwestycyjnego do przeprowadzenia 

konsultacji lokalnych ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami i do podania 

ich wyników do wiadomości publicznej. 

Zawierane przez EBI umowy o 

finansowanie, których stroną są podmioty 
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realizowany jest projekt inwestycyjny, 

statusu kwalifikującego się państwa 

przyznanego na podstawie niniejszej 

decyzji. 

publiczne, powinny wyraźnie przewidywać 

możliwość wstrzymania wypłat w 

przypadku cofnięcia państwu, w którym 

realizowany jest projekt inwestycyjny, 

statusu kwalifikującego się państwa 

przyznanego na podstawie niniejszej 

decyzji. 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Na wszystkich szczeblach, począwszy 

od planowania strategicznego aż po kolejne 

etapy realizacji projektu inwestycyjnego, 

należy zadbać o to, by działania EBI z 

zakresu finansowania były zgodne z 

polityką zewnętrzną Unii i celami 

ogólnymi określonymi w niniejszej decyzji 

oraz wspierały realizację tej polityki i tych 

celów. W celu zwiększenia spójności 

działań zewnętrznych Unii należy dalej 

zintensyfikować dialog poświęcony 

polityce i strategii prowadzony między 

Komisją a EBI, przy udziale Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). 

Protokół ustaleń, który ma zostać 

zmieniony w 2013 r., aby zacieśnić 

współpracę i uaktywnić odpowiednio 

wczesną wymianę informacji między 

Komisją a EBI na poziomie operacyjnym, 

powinien być nadal stosowany. 

Szczególnie ważne jest prowadzenie na 

wczesnym etapie wymiany poglądów 

między Komisją a EBI, w stosownych 

przypadkach przy współudziale ESDZ, w 

procesie przygotowania dokumentów 

programowych, aby zmaksymalizować 

synergię płynącą ze wspólnych działań 

tych instytucji. Należy również 

zintensyfikować współpracę w obszarze 

praw człowieka i zapobiegania konfliktom. 

(20) Na wszystkich szczeblach, począwszy 

od planowania strategicznego aż po kolejne 

etapy realizacji projektu inwestycyjnego, 

należy zadbać o to, by działania EBI z 

zakresu finansowania były zgodne z 

polityką zewnętrzną Unii i celami 

ogólnymi określonymi w niniejszej decyzji 

oraz wspierały realizację tej polityki i tych 

celów. W celu zwiększenia spójności 

działań zewnętrznych Unii należy dalej 

zintensyfikować dialog poświęcony 

polityce i strategii prowadzony między 

Komisją a EBI, przy udziale Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), a 

jednocześnie należycie informować 

Parlament Europejski. Protokół ustaleń, 

który ma zostać zmieniony w 2013 r., aby 

zacieśnić współpracę i uaktywnić 

odpowiednio wczesną wymianę informacji 

między Komisją a EBI na poziomie 

operacyjnym, powinien być nadal 

stosowany. Szczególnie ważne jest 

prowadzenie na wczesnym etapie wymiany 

poglądów między Komisją a EBI, w 

stosownych przypadkach przy 

współudziale ESDZ, w procesie 

przygotowania dokumentów 

programowych, aby zmaksymalizować 

synergię płynącą ze wspólnych działań 

tych instytucji. EBI powinien nadal 

promować praktykę polegającą na 
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umieszczaniu swoich lokalnych biur w 

delegacjach UE, aby ulepszyć tę 

współpracę i dzielić się kosztami 

operacyjnymi. Należy również 

zintensyfikować współpracę w obszarze 

praw człowieka, podstawowych wolności i 

zapobiegania konfliktom. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Wsparcie stosunków zewnętrznych 

Unii powinny zapewnić nowe instrumenty 

mające zacząć funkcjonować począwszy 

od 2014 r., w tym rozporządzenie ramowe 

określające wspólne zasady i procedury 

wdrażania unijnych instrumentów na rzecz 

działań zewnętrznych. W celu zwiększenia 

spójności ogólnego wsparcia Unii w 

regionach, których dotyczy niniejsza 

decyzja, należy, w stosownych 

przypadkach, korzystać z możliwości 

łączenia finansowania EBI z zasobami 

budżetowymi Unii w formie instrumentów 

finansowych przewidzianych w tytule VIII 

rozporządzenia 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 uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 

1605/2002 oraz pomocy technicznej na 

potrzeby przygotowania i realizacji 

projektów, za pośrednictwem Instrumentu 

Pomocy Przedakcesyjnej II (IPA II), 

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

(ENI), instrumentu finansowania 

współpracy na rzecz rozwoju, Instrumentu 

Partnerstwa na rzecz współpracy z 

państwami trzecimi, instrumentu na rzecz 

wspierania demokracji i praw człowieka na 

świecie, Instrumentu na rzecz Stabilności 

oraz Instrumentu Współpracy w dziedzinie 

(21) Wsparcie stosunków zewnętrznych 

Unii powinny zapewnić nowe instrumenty 

mające zacząć funkcjonować począwszy 

od 2014 r., w tym rozporządzenie ramowe 

określające wspólne zasady i procedury 

wdrażania unijnych instrumentów na rzecz 

działań zewnętrznych. W celu zwiększenia 

spójności ogólnego wsparcia Unii w 

regionach, których dotyczy niniejsza 

decyzja, należy, w stosownych 

przypadkach łączyć finansowanie EBI z 

zasobami budżetowymi Unii w formie 

instrumentów finansowych przewidzianych 

w tytule VIII rozporządzenia 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 uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz pomocy 

technicznej na potrzeby przygotowania i 

realizacji projektów, za pośrednictwem 

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej II 

(IPA II), Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa (ENI), instrumentu 

finansowania współpracy na rzecz 

rozwoju, Instrumentu Partnerstwa na rzecz 

współpracy z państwami trzecimi, 

instrumentu na rzecz wspierania 

demokracji i praw człowieka na świecie, 

Instrumentu na rzecz Stabilności oraz 

Instrumentu Współpracy w dziedzinie 
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Bezpieczeństwa Jądrowego. Po przyjęciu 

decyzji nr 1080/2011/UE Komisja 

ustanowiła unijną platformę na rzecz 

instrumentów łączonych w ramach 

współpracy zewnętrznej, aby 

zoptymalizować funkcjonowanie 

mechanizmów łączenia dotacji i pożyczek 

poza granicami Unii. 

Bezpieczeństwa Jądrowego. Po przyjęciu 

decyzji nr 1080/2011/UE Komisja 

ustanowiła unijną platformę na rzecz 

instrumentów łączonych w ramach 

współpracy zewnętrznej, aby 

zoptymalizować funkcjonowanie 

mechanizmów łączenia dotacji i pożyczek 

poza granicami Unii. Udział EBI w 

mechanizmach łączenia powinien być w 

pełni zgodny z celami zewnętrznej polityki 

UE, zasadami skuteczności pomocy i 

przejrzystości. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W ramach swoich działań z zakresu 

finansowania poza granicami Unii, które 

wchodzą w zakres niniejszej decyzji, EBI 

powinien dążyć do dalszej intensyfikacji 

koordynacji i zacieśniania współpracy z 

europejskimi instytucjami finansowymi i 

międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, zwłaszcza tymi, które 

uczestniczą w unijnej platformie na rzecz 

instrumentów łączonych w ramach 

współpracy zewnętrznej. Współpraca ta 

obejmuje, w stosownych przypadkach, 

współpracę w zakresie warunków 

sektorowych oraz wzajemne zaufanie do 

swoich procedur, stosowanie 

współfinansowania i wspólny udział przy 

realizacji globalnych inicjatyw, takich jak 

wspieranie koordynacji i skuteczności 

pomocy. Celem tej koordynacji i 

współpracy powinna być minimalizacja 

ewentualnego powielania kosztów i 

zbytecznych działań. Trójstronny protokół 

ustaleń między Komisją, grupą EBI i 

Europejskim Bankiem Odbudowy i 

Rozwoju (EBOiR) dotyczący współpracy 

poza granicami Unii, który pozwala grupie 

EBI i EBOiR prowadzenie 

(22) W ramach swoich działań z zakresu 

finansowania poza granicami Unii, które 

wchodzą w zakres niniejszej decyzji, EBI 

powinien dążyć do dalszej intensyfikacji 

koordynacji i zacieśniania współpracy z 

europejskimi instytucjami finansowymi i 

międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, zwłaszcza tymi, które 

uczestniczą w unijnej platformie na rzecz 

instrumentów łączonych w ramach 

współpracy zewnętrznej. Współpraca ta 

obejmuje, w stosownych przypadkach, 

współpracę w zakresie warunków 

sektorowych oraz wzajemne zaufanie do 

swoich procedur, stosowanie 

współfinansowania i wspólny udział przy 

realizacji globalnych inicjatyw, takich jak 

wspieranie koordynacji i skuteczności 

pomocy. Celem tej koordynacji i 

współpracy powinna być minimalizacja 

ewentualnego powielania kosztów i 

zbytecznych działań. Współpraca powinna 

być mocno oparta na zasadzie 

wzajemności. Trójstronny protokół ustaleń 

między Komisją, grupą EBI i Europejskim 

Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) 

dotyczący współpracy poza granicami 
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komplementarnych działań dzięki 

możliwości czerpania korzyści ze 

względnej przewagi drugiego partnera, 

został zaktualizowany w 2012 r., aby 

uwzględnić rozszerzenie geograficznego 

zakresu działalności EBOiR o region 

Morza Śródziemnego; protokół ten 

powinien być nadal stosowany. Zasady 

określone w niniejszej decyzji należy 

również stosować w przypadku, gdy 

finansowanie EBI udzielane jest w oparciu 

o porozumienia o współpracy zawarte z 

innymi europejskimi instytucjami 

finansowymi i międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi. 

Unii, który pozwala grupie EBI i EBOiR 

prowadzenie komplementarnych działań 

dzięki możliwości czerpania korzyści ze 

względnej przewagi drugiego partnera, 

został zaktualizowany w 2012 r., aby 

uwzględnić rozszerzenie geograficznego 

zakresu działalności EBOiR o region 

Morza Śródziemnego; protokół ten 

powinien być nadal stosowany. Zasady 

określone w niniejszej decyzji należy 

również stosować w przypadku, gdy 

finansowanie EBI udzielane jest w oparciu 

o porozumienia o współpracy zawarte z 

innymi europejskimi – wielostronnymi i 

dwustronnymi – instytucjami finansowymi 

i międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi, w tym również w 

odniesieniu do spójności z celami polityki 

zewnętrznej UE, zasadami skuteczności 

pomocy i przejrzystości. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) EBI należy zachęcać do zwiększania 

skali i dywersyfikacji swojej działalności 

poza granicami Unii bez ubiegania się o 

gwarancję UE, tak aby gwarancję UE 

można było w pierwszym rzędzie 

wykorzystywać w państwach i w 

projektach inwestycyjnych o ograniczonym 

dostępie do rynku (z uwzględnieniem 

kwestii zdolności do obsługi zadłużenia), 

w którym to przypadku gwarancja UE 

zapewnia większą wartość dodaną. Należy 

zatem zachęcać EBI – zawsze mając na 

względzie wsparcie celów polityki 

zewnętrznej Unii – do udzielania pożyczek 

na własne ryzyko, w tym w celu wsparcia 

interesów gospodarczych Unii, w 

państwach oraz w odniesieniu do 

projektów inwestycyjnych, które, według 

oceny EBI, charakteryzuje odpowiednia 

(23) EBI należy zachęcać do zwiększania 

skali i dywersyfikacji swojej działalności 

poza granicami Unii bez ubiegania się o 

gwarancję UE, tak aby gwarancję UE 

można było w pierwszym rzędzie 

wykorzystywać w państwach i w 

projektach inwestycyjnych o ograniczonym 

dostępie do rynku (z uwzględnieniem 

kwestii zdolności do obsługi zadłużenia), 

w którym to przypadku gwarancja UE 

zapewnia większą wartość dodaną. Należy 

zachęcać EBI do skupienia działań na 

dziedzinach, w których można wywrzeć 

największy wpływ pod względem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 

społecznego i środowiskowego. Należy 
zatem zachęcać EBI – zawsze mając na 

względzie wsparcie celów polityki 

zewnętrznej Unii – do udzielania pożyczek 
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wiarygodność kredytowa, z 

uwzględnieniem zdolności banku do 

absorpcji ryzyka. 

na własne ryzyko, w tym w celu wsparcia 

interesów gospodarczych Unii, w 

państwach oraz w odniesieniu do 

projektów inwestycyjnych, które, według 

oceny EBI, charakteryzuje odpowiednia 

wiarygodność kredytowa, z 

uwzględnieniem zdolności banku do 

absorpcji ryzyka. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) EBI powinien poszerzyć zakres 

oferowanych nowatorskich instrumentów 

finansowych, w tym poprzez skupienie 

większej uwagi na opracowaniu 

instrumentów gwarancyjnych. EBI 

powinien ponadto aktywnie dążyć do 

udziału w instrumentach podziału ryzyka 

oraz w finansowaniu projektów 

generujących stałe i przewidywalne 

przepływy pieniężne z wykorzystaniem 

instrumentów dłużnych emitowanych na 

rynku kapitałowym. EBI powinien w 

szczególności rozważyć wspieranie 

dłużnych instrumentów rynku 

kapitałowego emitowanych lub 

udzielanych na rzecz projektów 

inwestycyjnych realizowanych w 

kwalifikujących się państwach. EBI 

powinien także zwiększyć skalę pożyczek 

udzielanych w walutach krajowych i 

emitować obligacje na rynkach lokalnych, 

pod warunkiem przeprowadzenia przez 

państwa będące beneficjentami 

niezbędnych reform strukturalnych, 

szczególnie w sektorze finansowym, a 

także wprowadzenia przez nie innych 

środków ułatwiających EBI prowadzenie 

działalności. 

(24) EBI powinien poszerzyć zakres 

oferowanych nowatorskich instrumentów 

finansowych, w tym poprzez skupienie 

większej uwagi na opracowaniu 

instrumentów gwarancyjnych. EBI 

powinien ponadto aktywnie dążyć do 

udziału w instrumentach podziału ryzyka 

oraz w finansowaniu projektów 

generujących stałe i przewidywalne 

przepływy pieniężne z wykorzystaniem 

instrumentów dłużnych emitowanych na 

rynku kapitałowym. EBI powinien w 

szczególności rozważyć wspieranie 

dłużnych instrumentów rynku 

kapitałowego emitowanych lub 

udzielanych na rzecz projektów 

inwestycyjnych realizowanych w 

kwalifikujących się państwach. EBI 

powinien także zwiększyć skalę pożyczek 

udzielanych w walutach krajowych i 

emitować obligacje na rynkach lokalnych, 

pod warunkiem przeprowadzenia przez 

państwa będące beneficjentami 

niezbędnych reform strukturalnych, 

szczególnie w sektorze finansowym, a 

także wprowadzenia przez nie innych 

środków ułatwiających EBI prowadzenie 

działalności. EBI powinien zbadać 

możliwości współpracy z Komisją i ESDZ, 

aby wspierać lokalne władze w 

przeprowadzaniu niezbędnych reform w 
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sektorze finansowym. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające politykę zewnętrzną Unii 

powinny być nadal prowadzone zgodnie z 

zasadami należytych praktyk bankowych. 

Działania te powinny być nadal zarządzane 

zgodnie z wewnętrznymi zasadami i 

procedurami EBI, które obejmują 

odpowiednie środki kontrolne i 

mechanizmy zapewnienia zgodności z 

deklaracją EBI w sprawie standardów 

społecznych i środowiskowych, a także z 

odpowiednimi przepisami i procedurami 

dotyczącymi Trybunału Obrachunkowego i 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF). 

Prowadząc działania z zakresu 

finansowania, EBI powinien właściwie 

wdrażać swoją politykę w stosunku do 

jurysdykcji o niskim poziomie regulacji lub 

unikających współpracy, tak by przyczynić 

się do międzynarodowej walki z 

oszustwami podatkowymi, uchylaniem się 

od opodatkowania i praniem pieniędzy. 

(25) Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające politykę zewnętrzną Unii 

powinny być nadal prowadzone zgodnie z 

zasadami należytych praktyk bankowych. 

Działania te powinny być nadal zarządzane 

zgodnie z wewnętrznymi zasadami i 

procedurami EBI, które obejmują 

odpowiednie środki kontrolne i 

mechanizmy zapewnienia zgodności z 

deklaracją EBI w sprawie standardów 

społecznych i środowiskowych, a także z 

odpowiednimi przepisami i procedurami 

dotyczącymi Trybunału Obrachunkowego i 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF). 

Prowadząc działania z zakresu 

finansowania, EBI powinien właściwie 

wdrażać swoją politykę w stosunku do 

jurysdykcji o niskim poziomie regulacji lub 

unikających współpracy, tak by przyczynić 

się do międzynarodowej walki z 

oszustwami podatkowymi, uchylaniem się 

od opodatkowania i praniem pieniędzy. 

EBI powinien także w miarę możliwości 

bardziej różnicować swoich partnerów 

finansowych w krajach, w których 

prowadzi działalność, i zachęcać do 

tworzenia partnerstw publiczno-

prywatnych. 
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli przed upływem okresu, o którym 

mowa w ust. 4, Parlament Europejski i 

Rada nie przyjmą decyzji przyznającej EBI 

nową gwarancję UE na pokrycie 

ewentualnych strat poniesionych w ramach 

działań EBI z zakresu finansowania 

realizowanych poza granicami Unii, okres 

ten ulega automatycznemu przedłużeniu o 

sześć miesięcy. 

5. Jeżeli przed upływem okresu, o którym 

mowa w ust. 4, Parlament Europejski i 

Rada nie przyjmą decyzji przyznającej EBI 

nową gwarancję UE na pokrycie 

ewentualnych strat poniesionych w ramach 

działań EBI z zakresu finansowania 

realizowanych poza granicami Unii, okres 

ten ulega automatycznemu przedłużeniu o 

dwanaście miesięcy. Komisja powinna 

przedstawić wniosek w sprawie decyzji 

dotyczącej nowej gwarancji nie później niż 

18 miesięcy przed wygaśnięciem tej 

gwarancji. 

Uzasadnienie 

Należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji w sprawie nowej gwarancji, 

aby nie wygasła ona przed podjęciem nowej decyzji. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Maksymalny pułap działań EBI z 

zakresu finansowania w ramach gwarancji 

UE w latach 2014–2020 nie może 

przekraczać kwoty 28 000 000 000 EUR. 

Anulowanych kwot nie wlicza się do 

pułapu. 

1. Maksymalny pułap działań EBI z 

zakresu finansowania w ramach gwarancji 

UE w latach 2014–2020 nie może 

przekraczać kwoty 30 000 000 0001 EUR. 

Anulowanych kwot nie wlicza się do 

pułapu. 

Na ten maksymalny pułap składają się: Na ten maksymalny pułap składają się: 

a) stały pułap w maksymalnej wysokości 

25 000 000 000 EUR; 

a) stały pułap w maksymalnej wysokości 

26 000 000 000 EUR; 

b) fakultatywna dodatkowa kwota w 

wysokości 3 000 000 000 EUR. 

b) fakultatywna dodatkowa kwota w 

wysokości 4 000 000 000 EUR. 

Decyzję o uruchomieniu w całości lub 

części dodatkowej kwoty, o której mowa w 

Decyzję o uruchomieniu w całości lub 

części dodatkowej kwoty, o której mowa w 
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lit. b), oraz o jej podziale między 

poszczególne regiony podejmuje się po 

przeprowadzeniu przeglądu 

śródokresowego zgodnie z art. 18. 

lit. b), oraz o jej podziale między 

poszczególne regiony podejmuje się po 

przeprowadzeniu przeglądu 

śródokresowego zgodnie z art. 18. 

 _______________ 

 1 Budżetowe skutki tego nowego pułapu 

nie mogą pociągać za sobą żadnego 

przesunięcia z innych instrumentów 

rozdziału 4. 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) rozwój infrastruktury społecznej, 

infrastruktury służącej ochronie 

środowiska i infrastruktury gospodarczej;  

b) rozwój infrastruktury społecznej, 

infrastruktury służącej ochronie 

środowiska, infrastruktury gospodarczej i 

transportowej; 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działania EBI z zakresu finansowania 

prowadzone na mocy niniejszej decyzji 

przyczyniają się do realizacji 

podstawowych zasad leżących u podstaw 

działań zewnętrznych Unii, o których 

mowa w art. 21 TUE, jak również 

przyczyniają się do wykonania 

międzynarodowych porozumień w zakresie 

środowiska naturalnego, których stroną jest 

Unia. 

2. Działania EBI z zakresu finansowania 

prowadzone na mocy niniejszej decyzji 

przyczyniają się do realizacji 

podstawowych zasad leżących u podstaw 

działań zewnętrznych Unii, o których 

mowa w art. 21 TUE, i promują te zasady, 

jak również przyczyniają się do wykonania 

międzynarodowych zobowiązań i 

porozumień między innymi w zakresie 

środowiska naturalnego, których stroną jest 

Unia. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Celem leżącym u podstaw działań EBI z 

zakresu finansowania w obszarach 

objętych ogólnymi celami wymienionymi 

w ust. 1 jest integracja regionalna między 

poszczególnymi państwami, w tym 

integracja gospodarcza między państwami 

ubiegającymi się o członkostwo, 

państwami sąsiadującymi oraz Unią. 

3. Celem leżącym u podstaw działań EBI z 

zakresu finansowania w obszarach 

objętych ogólnymi celami wymienionymi 

w ust. 1 jest integracja regionalna między 

poszczególnymi państwami, w tym w 

szczególności integracja gospodarcza 

między państwami ubiegającymi się o 

członkostwo, państwami sąsiadującymi 

oraz Unią. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W państwach rozwijających się, w 

rozumieniu definicji zawartej w 

sporządzanym przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) wykazie odbiorców oficjalnej 

pomocy rozwojowej, działania EBI z 

zakresu finansowania przyczyniają się 

pośrednio do realizacji celów polityki Unii 

w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, 

o których mowa w art. 208 TFUE. 

4. W państwach rozwijających się, w 

rozumieniu definicji zawartej w 

sporządzanym przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD) wykazie odbiorców oficjalnej 

pomocy rozwojowej, działania EBI z 

zakresu finansowania przyczyniają się, na 

warunkach przewidzianych w jego 

statucie, do realizacji środków przyjętych 

przez Parlament Europejski i Radę w celu 

realizacji polityki w dziedzinie współpracy 

na rzecz rozwoju, w ramach zasad i celów 

działań zewnętrznych Unii, o których 

mowa w art. 208 i 209 TFUE. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. a) mogą obejmować wsparcie 

projektów inwestycyjnych realizowanych 

przez MŚP z Unii. 

5. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. a) mogą obejmować wsparcie 

projektów inwestycyjnych realizowanych 

przez MŚP z Unii. EBI dąży do 

wzmocnienia lokalnego sektora 

prywatnego w krajach, które są 

beneficjentami. 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. b) wspierają projekty 

inwestycyjne w obszarach transportu, 

energii, w tym energii ze źródeł 

odnawialnych, przekształcenia systemów 

energetycznych, aby umożliwić przejście 

na technologie i paliwa o niższej 

emisyjności, bezpieczeństwa 

energetycznego i infrastruktury 

energetycznej, w tym infrastruktury na 

potrzeby wydobycia gazu i jego transportu 

na rynek energetyczny UE, infrastruktury 

służącej ochronie środowiska, w tym 

infrastruktury służącej zaopatrzeniu w 

wodę i kanalizacji oraz zielonej 

infrastruktury, technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, w tym infrastruktury 

sieci telekomunikacyjnych i 

szerokopasmowych, a także w obszarze 

zdrowia i edukacji. 

6. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. b) wspierają projekty 

inwestycyjne w obszarach transportu, 

energii, w tym energii ze źródeł 

odnawialnych, przekształcenia systemów 

energetycznych, aby umożliwić przejście 

na technologie i paliwa o niższej 

emisyjności, zrównoważonego 

bezpieczeństwa energetycznego i 

infrastruktury energetycznej, w tym 

infrastruktury na potrzeby wydobycia gazu 

i jego transportu na rynek energetyczny 

UE, infrastruktury przesyłu energii 

elektrycznej, w szczególności wzajemnych 

połączeń, które ułatwiają integrację 

energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł, zrównoważonej infrastruktury 
służącej ochronie środowiska, w tym 

infrastruktury służącej zaopatrzeniu w 

wodę i kanalizacji oraz zielonej 

infrastruktury, technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, w tym infrastruktury 
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sieci telekomunikacyjnych i 

szerokopasmowych, a także w obszarze 

zdrowia i edukacji. Należy priorytetowo 

traktować projekty dotyczące 

infrastruktury łączącej Unię z krajami 

trzecimi, które przynoszą wzajemne 

korzyści gospodarcze, rozwojowe, 

społeczne i środowiskowe. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. c) wspierają projekty 

inwestycyjne mające na celu łagodzenie 

skutków zmiany klimatu i dostosowanie się 

do tej zmiany, które przyczyniają się do 

osiągnięcia ogólnego celu Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, w szczególności 

poprzez unikanie lub ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w obszarach energii 

ze źródeł odnawialnych, efektywności 

energetycznej i transportu 

zorganizowanego z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, lub poprzez 

zwiększenie odporności na niekorzystne 

skutki zmiany klimatu w narażonych 

państwach, sektorach i społecznościach. W 

okresie objętym niniejszą decyzją działania 

te muszą stanowić kwotowo przynajmniej 

25% ogółu działań EBI z zakresu 

finansowania. 

7. Działania EBI z zakresu finansowania 

wspierające realizację celów określonych 

w ust. 1 lit. c) wspierają projekty 

inwestycyjne mające na celu łagodzenie 

skutków zmiany klimatu i dostosowanie się 

do tej zmiany, które przyczyniają się do 

osiągnięcia ogólnego celu Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, w szczególności 

poprzez unikanie lub ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w obszarach energii 

ze źródeł odnawialnych, efektywności 

energetycznej i transportu 

zorganizowanego z poszanowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, lub poprzez 

zwiększenie odporności na niekorzystne 

skutki zmiany klimatu w bardzo 

delikatnych środowiskach naturalnych, 
narażonych państwach, sektorach i 

społecznościach – w szczególności na 

Dalekiej Północy, w regionie 

przygranicznym między Rosją a UE. W 

okresie objętym niniejszą decyzją działania 

te muszą stanowić kwotowo przynajmniej 

30% ogółu działań EBI z zakresu 

finansowania. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Zgodnie z unijnymi i 

międzynarodowymi celami w zakresie 

zmiany klimatu EBI, we współpracy z 

Komisją i po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych, aktualizuje do końca 2016 r. 

swoją strategię w obszarze zmiany klimatu 

w odniesieniu do swoich działań z zakresu 

finansowania. 

8. Zgodnie z unijnymi i 

międzynarodowymi celami w zakresie 

zmiany klimatu EBI, we współpracy z 

Komisją i po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych, aktualizuje do końca 2016 r. 

swoją strategię w obszarze zmiany klimatu 

w odniesieniu do swoich działań z zakresu 

finansowania. Aktualizacja ta obejmuje 

między innymi konkretne działania 

mające na celu stopniowe wycofywanie 

finansowania projektów utrudniających 

osiągnięcie celów UE w obszarze klimatu, 

jak również intensywniejsze wspieranie 

odnawialnych źródeł energii i 

efektywności energetycznej. 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych, zgodnie z art. 17, 

dotyczących zmian załącznika III. Decyzje 

Komisji opierają się na kompleksowej 

ocenie gospodarczej i politycznej, 

uwzględniającej aspekty dotyczące 
demokracji, praw człowieka i 

podstawowych wolności, a także na 

rezolucjach Parlamentu Europejskiego 

oraz decyzjach i konkluzjach Rady. 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych, zgodnie z art. 17, 

dotyczących zmian załącznika III. Decyzje 

Komisji opierają się na kompleksowej 

ocenie gospodarczej i politycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów 

dotyczących demokracji, praw człowieka i 

podstawowych wolności, a także 

odnośnych rezolucji Parlamentu 

Europejskiego oraz decyzji i konkluzji 

Rady. 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja aktualizuje, w porozumieniu z 

EBI, istniejące regionalne techniczne 

wytyczne operacyjne dotyczące działań 

EBI z zakresu finansowania w przeciągu 

jednego roku od daty przyjęcia niniejszej 

decyzji. 

1. Komisja aktualizuje, w porozumieniu z 

EBI i w ścisłej współpracy z ESDZ, 

istniejące regionalne techniczne wytyczne 

operacyjne dotyczące działań EBI z 

zakresu finansowania w przeciągu jednego 

roku od daty przyjęcia niniejszej decyzji. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przy aktualizacji tych wytycznych Komisja 

i EBI uwzględniają odpowiednie rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz decyzje i 

konkluzje Rady. W stosownych 

przypadkach kwestie dotyczące polityki są 

również przedmiotem konsultacji z ESDZ. 

Przy aktualizacji tych wytycznych Komisja 

i EBI uwzględniają odpowiednie rezolucje 

Parlamentu Europejskiego oraz decyzje i 

konkluzje Rady. Kwestie dotyczące 

polityki są również przedmiotem 

konsultacji z ESDZ, a EBI współpracuje z 

odpowiednimi komisjami Parlamentu 

Europejskiego. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby zmaksymalizować synergie, 

współpracę oraz efektywność, wspólnie 

opracowywać nowatorskie instrumenty 

finansowe, zapewnić ostrożny i rozsądny 

podział ryzyka oraz spójne warunki dla 

projektów inwestycyjnych i sektorów, a 

także minimalizować niepotrzebne 

powielanie kosztów i działań, działania 

EBI z zakresu finansowania realizuje się, w 

1. Aby zmaksymalizować synergie, 

współpracę oraz efektywność, wspólnie 

opracowywać nowatorskie instrumenty 

finansowe, zapewnić ostrożny i rozsądny 

podział ryzyka oraz spójne warunki dla 

projektów inwestycyjnych i sektorów, a 

także minimalizować niepotrzebne 

powielanie kosztów i działań, działania 

EBI z zakresu finansowania realizuje się, w 
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stosownych przypadkach, we współpracy z 

innymi europejskimi instytucjami 

finansowymi i międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi. 

stosownych przypadkach, we współpracy z 

innymi europejskimi – wielostronnymi i 

dwustronnymi – instytucjami finansowymi 

i międzynarodowymi instytucjami 

finansowymi oraz regionalnymi bankami 

rozwoju. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 8 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja i EBI określają w 

porozumieniu, o którym mowa w art. 13, 

metodę pozwalającą EBI na 

wyszczególnienie, w ramach swoich 

działań zewnętrznych, działań, które mają 

być finansowane na mocy niniejszej 

decyzji, oraz działań, które mają być 

finansowane na własne ryzyko EBI. 

Metoda ta uwzględnia ocenianą przez EBI 

wiarygodność kredytową działań EBI z 

zakresu finansowania, regiony i pułapy 

określone w załączniku I, charakter 

kontrahenta (państwo, jednostki 

państwowe niższego szczebla, o których 

mowa w ust. 1, lub podmioty prywatne), 

zdolność EBI do absorpcji ryzyka oraz 

inne istotne kryteria, w tym wartość 

dodaną gwarancji UE. 

5. Komisja i EBI określają w 

porozumieniu, o którym mowa w art. 13, 

jasną i przejrzystą metodę pozwalającą 

EBI na wyszczególnienie, w ramach 

swoich działań zewnętrznych, działań, 

które mają być finansowane na mocy 

niniejszej decyzji, oraz działań, które mają 

być finansowane na własne ryzyko EBI. 

Metoda ta uwzględnia ocenianą przez EBI 

wiarygodność kredytową działań EBI z 

zakresu finansowania, regiony i pułapy 

określone w załączniku I, charakter 

kontrahenta (państwo, jednostki 

państwowe niższego szczebla, o których 

mowa w ust. 1, lub podmioty prywatne), 

zdolność EBI do absorpcji ryzyka oraz 

inne istotne kryteria, w tym wartość 

dodaną gwarancji UE. 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EBI przeprowadza staranną ocenę due 

diligence, a także, w stosownych 

przypadkach, zgodnie z unijnymi 

zasadami społecznymi i środowiskowymi 

EBI przeprowadza staranną ocenę due 

diligence, a także zgodnie z zasadami 

unijnego prawa socjalnego i przepisów 

ochrony środowiska, nakłada wymóg 
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nakłada wymóg przeprowadzenia 

odpowiednich lokalnych konsultacji 

społecznych poświęconych rozwojowym 

aspektom projektów inwestycyjnych 

objętych gwarancją UE. 

przeprowadzenia odpowiednich lokalnych 

konsultacji społecznych ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami poświęconych 

gospodarczym, społecznym, związanym z 

ochroną środowiska i prawami człowieka 
rozwojowym aspektom projektów 

inwestycyjnych objętych gwarancją UE. 

 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wewnętrzne zasady i procedury EBI 

zawierają niezbędne przepisy dotyczące 

oceny środowiskowych i społecznych 

skutków projektów inwestycyjnych oraz 

ich aspektów związanych z prawami 

człowieka i zapobieganiem konfliktom, tak 

by zapewnić wspieranie w ramach 

niniejszej decyzji wyłącznie projektów 

inwestycyjnych, które są zrównoważone z 

gospodarczego, finansowego, 

środowiskowego i społecznego punktu 

widzenia. 

Wewnętrzne zasady i procedury EBI 

zawierają niezbędne przepisy dotyczące 

oceny środowiskowych i społecznych 

skutków projektów inwestycyjnych oraz 

ich aspektów związanych z prawami 

człowieka, podstawowymi wolnościami, 

prawami pracowników, prawami 

socjalnymi i w zakresie ochrony 

środowiska i z zapobieganiem konfliktom, 

zgodnie z zasadami Unii i jej odnośnym 

prawodawstwem, tak by zapewnić 

wspieranie w ramach niniejszej decyzji 

wyłącznie projektów inwestycyjnych, które 

są zrównoważone z gospodarczego, 

finansowego, środowiskowego i 

społecznego punktu widzenia. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Oprócz oceny ex-ante aspektów 

rozwojowych, EBI monitoruje realizację 

działań z zakresu finansowania. W 

szczególności EBI nakłada na promotorów 

projektów wymóg dokładnego 

monitorowania – przez cały okres realizacji 

2. Oprócz oceny ex-ante aspektów 

rozwojowych, EBI monitoruje realizację 

działań z zakresu finansowania. W 

szczególności EBI nakłada na promotorów 

projektów wymóg dokładnego 

monitorowania – przez cały okres realizacji 
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projektu, aż do jego ukończenia – m.in. 

wpływu projektu inwestycyjnego na 

kwestie rozwojowe, środowiskowe oraz 

kwestie praw człowieka. EBI weryfikuje 

informacje przekazane przez promotorów 

projektu. 

projektu, aż do jego ukończenia – m.in. 

wpływu projektu inwestycyjnego na 

kwestie gospodarcze, rozwojowe, 

społeczne, środowiskowe oraz kwestie 

praw człowieka. EBI systematycznie 

weryfikuje informacje przekazane przez 

promotorów projektu i po podpisaniu 

podaje je do wiadomości publicznej, jeżeli 

promotorzy wyrażą na to zgodę. W miarę 

możliwości sporządzane są sprawozdania 

z realizacji projektów objętych gwarancją 

UE. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na potrzeby sprawozdania Komisji, o 

którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje 

Komisji roczne sprawozdania z działań 

EBI z zakresu finansowania prowadzonych 

na podstawie niniejszej decyzji, w tym 

wszelkie niezbędne elementy 

umożliwiające Komisji przygotowanie 

sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może 

również udostępniać Komisji dodatkowe 

informacje, które mogą pozwolić Radzie i 

Parlamentowi Europejskiemu uzyskać 

kompleksowy obraz działań zewnętrznych 

EBI. 

2. Na potrzeby sprawozdania Komisji, o 

którym mowa w ust. 1, EBI przekazuje 

Komisji roczne sprawozdania z działań 

EBI z zakresu finansowania prowadzonych 

na podstawie niniejszej decyzji oraz w 

sprawie ich wkładu w przestrzeganie 

ogólnych zasad leżących u podstaw 

zewnętrznych działań Unii, w tym 

wszelkie niezbędne elementy 

umożliwiające Komisji przygotowanie 

sprawozdań zgodnie z ust. 1. EBI może 

również udostępniać Komisji dodatkowe 

informacje, które mogą pozwolić Radzie i 

Parlamentowi Europejskiemu uzyskać 

kompleksowy obraz działań zewnętrznych 

EBI. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. EBI przekazuje Komisji, przynajmniej 

raz do roku, orientacyjny wieloletni 

5. EBI przekazuje Komisji, przynajmniej 

raz do roku, orientacyjny wieloletni 
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program zawierający zestawienie 

planowanych wartości zatwierdzanych 

działań EBI z zakresu finansowania, aby 

zapewnić zgodność prognozy EBI w 

zakresie finansowania z pułapami 

określonymi w niniejszej decyzji oraz 

umożliwić Komisji zapewnienie 

odpowiedniego planowania środków 

budżetowych na potrzeby zasilenia 

funduszu gwarancyjnego. Komisja 

uwzględnia tę prognozę przy 

przygotowywaniu projektu budżetu. 

program zawierający zestawienie 

planowanych wartości zatwierdzanych 

działań EBI z zakresu finansowania, aby 

zapewnić zgodność prognozy EBI w 

zakresie finansowania z pułapami 

określonymi w niniejszej decyzji oraz 

umożliwić Komisji zapewnienie 

odpowiedniego planowania środków 

budżetowych na potrzeby zasilenia 

funduszu gwarancyjnego. Komisja 

uwzględnia tę prognozę przy 

przygotowywaniu projektu budżetu. Na 

podstawie sprawozdania rocznego EBI 

Komisja co roku przedstawia Radzie i 

Parlamentowi Europejskiemu własną 

ocenę i w razie konieczności sugeruje 

sposoby poprawy zgodności. Ocena 

sprawozdania, w tym sposoby poprawy 

zgodności, powinny zostać przedstawione 

w trakcie przeglądu śródokresowego. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. EBI nadal przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji 

wszystkie swoje niezależne sprawozdania z 

oceny, w których dokonano oceny 

praktycznych rezultatów uzyskanych 

dzięki konkretnym działaniom EBI 

realizowanym na podstawie niniejszej 

decyzji oraz na podstawie innych 

upoważnień do działań zewnętrznych. 

6. EBI nadal systematycznie przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Komisji wszystkie swoje niezależne 

sprawozdania z oceny, w których 

dokonano oceny praktycznych rezultatów 

uzyskanych dzięki konkretnym działaniom 

EBI realizowanym na podstawie niniejszej 

decyzji oraz na podstawie innych 

upoważnień do działań zewnętrznych. 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zgodnie ze swoją polityką w zakresie 

przejrzystości EBI udostępnia do 

publicznej wiadomości na swoich stronach 

internetowych informacje dotyczące: 

1. Zgodnie z unijnymi przepisami 

dotyczącymi dostępu do dokumentów i 

informacji EBI podaje do publicznej 

wiadomości na swoich stronach 

internetowych informacje dotyczące: 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wszystkich działań EBI z zakresu 

finansowania prowadzonych na podstawie 

niniejszej decyzji, wskazując w 

szczególności, czy dany projekt 

inwestycyjny objęty jest gwarancją UE; 

a) wszystkich działań EBI z zakresu 

finansowania prowadzonych na podstawie 

niniejszej decyzji, wskazując w 

szczególności, czy dany projekt 

inwestycyjny objęty jest gwarancją EIB 

oraz sposobu, w jaki EIB przyczynia się 

do realizacji celów zewnętrznych działań 
UE, podkreślając w szczególności ich 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy 

wpływ; 

 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wszelkich protokołów ustaleń między 

EBI i innymi europejskimi instytucjami 

finansowymi lub międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi, mających 

wpływ na działania EBI z zakresu 

finansowania na podstawie niniejszej 

decyzji, o ile nie ma zastosowania 

obowiązek zachowania poufności. 

b) wszelkich protokołów ustaleń między 

EBI i innymi europejskimi instytucjami 

finansowymi lub międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi, mających 

wpływ na działania EBI z zakresu 

finansowania na podstawie niniejszej 

decyzji. 
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Poprawka  42 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) umów ramowych zawartych między 

EBI a państwem otrzymującym 

finansowanie. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W swoich operacjach finansowych EBI 

powinien stosować zasady i standardy 

dyrektywy 2005/60/WE z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie 

przeciwdziałania korzystaniu z systemu 

finansowego w celu prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu1.  

 ______________ 

 1 Dz.U. L 309, z 25.11.2005, s.15. 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku dokonania przez Komisję 

jakiejkolwiek płatności w ramach 

gwarancji UE, EBI prowadzi, w imieniu i 

na rzecz Komisji, czynności w celu 

odzyskania wierzytelności z tytułu 

wypłaconych kwot. 

1. W przypadku dokonania przez Komisję 

jakiejkolwiek płatności w ramach 

gwarancji UE, EBI prowadzi, w imieniu i 

na rzecz UE, czynności w celu odzyskania 

wierzytelności z tytułu wypłaconych kwot. 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF w 

przypadku wykrycia – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

projektów objętych gwarancją UE – 

potencjalnego przypadku oszustwa, 

korupcji lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które mogą wpływać na interesy 

finansowe UE. 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF w 

przypadku wykrycia – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

projektów objętych gwarancją UE – 

potencjalnego przypadku oszustwa, 

korupcji lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które mogą wpływać na interesy 

finansowe UE lub państw członkowskich. 

EBI zwraca szczególną uwagę na 

informacje od informatorów na temat 

ewentualnych przypadków oszustwa, 

korupcji lub innego niezgodnego z 

prawem działania, umożliwiając 

odpowiednie działania następcze, 

informacje zwrotne i ochronę przed 

odwetem. 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu ochrony interesów finansowych 

Unii Europejskiej OLAF może prowadzić 

dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na 

miejscu, zgodnie z przepisami i 

procedurami określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999, 

rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96 

i rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 

2988/95, aby stwierdzić, czy w związku z 

jakimikolwiek działaniami z zakresu 

finansowania miało miejsce oszustwo, 

korupcja lub jakiekolwiek inne niezgodne z 

prawem działanie, wpływające na interesy 

2. W celu ochrony interesów finansowych 

Unii Europejskiej OLAF może prowadzić 

dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na 

miejscu, zgodnie z przepisami i 

procedurami określonymi w 

rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999, 

rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96 

i rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 

2988/95, aby stwierdzić, czy w związku z 

jakimikolwiek działaniami z zakresu 

finansowania miało miejsce oszustwo, 

korupcja lub jakiekolwiek inne niezgodne z 

prawem działanie, wpływające na interesy 
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finansowe Unii. finansowe Unii. Jeżeli działania te 

wpływają na interesy finansowe danego 

państwa członkowskiego, OLAF 

informuje o tym niezwłocznie rząd tego 

państwa. Jeśli udowodniono korupcję, 

EBI wspiera działania na rzecz 

odzyskania mienia, ujawniając odnośnym 

organom wszelkie posiadane przez EBI 

aktywa powiązane z taką korupcją lub 

wynikające z niej.  

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 

przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie śródokresowe 

zawierające ocenę wykonania niniejszej 

decyzji w pierwszych latach, któremu 

towarzyszy, w stosownych przypadkach, 

wniosek dotyczący jej zmiany. 

Sprawozdanie sporządza się w oparciu o 

zewnętrzną ocenę i wkład EBI. 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja 

przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie śródokresowe 

zawierające ocenę wykonania niniejszej 

decyzji w pierwszych latach, któremu 

towarzyszy, w stosownych przypadkach, 

wniosek dotyczący jej zmiany. 

Sprawozdanie sporządza się w oparciu o 

zewnętrzną ocenę i wkład EBI. 

Uzasadnienie 

Należy w miarę możliwości zadbać o to, aby dodatkowa kwota 3 mld EUR została 

odblokowana na czas. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik I 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

A. Państwa ubiegające się o członkostwo: 

8 400 000 000 EUR; 

A. Państwa ubiegające się o członkostwo: 

8 400 000 000 EUR; 

B. Państwa sąsiadujące i partnerskie: 

12 400 000 000 EUR, w podziale na 

następujące orientacyjne pułapy 

B. Państwa sąsiadujące i partnerskie: 

13 200 000 000 EUR, w podziale na 

następujące orientacyjne pułapy 
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cząstkowe: cząstkowe: 

(i) państwa basenu Morza Śródziemnego: 

8 400 000 000 EUR; 

(i) państwa basenu Morza Śródziemnego: 

8 400 000 000 EUR; 

(ii) Europa Wschodnia, Południowy 

Kaukaz i Rosja: 4 000 000 000 EUR; 

(ii) Europa Wschodnia, Południowy 

Kaukaz i Rosja: 4 800 000 000 EUR; 

C. Azja i Ameryka Łacińska: 

3 600 000 000 EUR, w podziale na 

następujące orientacyjne pułapy 

cząstkowe: 

C. Azja i Ameryka Łacińska: 

3 800 000 000 EUR, w podziale na 

następujące orientacyjne pułapy 

cząstkowe: 

(i) Ameryka Łacińska: 2 150 000 000 

EUR; 

(i) Ameryka Łacińska: 2 150 000 000 

EUR; 

(ii) Azja: 1 200 000 000 EUR; (ii) Azja: 1 400 000 000 EUR; 

(iii) Azja Środkowa: 250 000 000 EUR (iii) Azja Środkowa: 250 000 000 EUR 

D. Afryka Południowa: 600 000 000 EUR. D. Afryka Południowa: 600 000 000 EUR. 

W ramach globalnego pułapu ogólnego 

EBI występuje, w stosownych 

przypadkach, do Komisji z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na przesunięcie środków 

stanowiących maksymalnie 20 % pułapów 

podregionalnych w obrębie 

poszczególnych regionów oraz 

maksymalnie 10% pułapów regionalnych 

między poszczególnymi regionami. 

W ramach globalnego pułapu ogólnego 

EBI, w stosownych przypadkach, może 

wystąpić do Komisji z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na przesunięcie środków 

stanowiących maksymalnie 20 % pułapów 

podregionalnych w obrębie 

poszczególnych regionów oraz 

maksymalnie 20% pułapów regionalnych 

między poszczególnymi regionami. 

Decyzja w sprawie zezwolenia na 

przesunięcie lub odmowy jest 

podejmowana w drodze aktu 

delegowanego, a w przypadku zezwolenia, 

decyzja musi być potwierdzona przez 

organ zarządzający EBI. 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik III – litera C – punkt 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bangladesz, Birma/Mjanma, Brunei, Chiny 

(w tym specjalne regiony administracyjne 

Hongkong i Makau), Filipiny, Indie, 

Indonezja, Irak, Jemen, Kambodża, Korea 

Południowa, Laos, Malezja, Malediwy, 

Bangladesz, Bhutan, Birma/Mjanma, 

Brunei, Chiny (w tym specjalne regiony 

administracyjne Hongkong i Makau), 

Filipiny, Indie, Indonezja, Irak, Jemen, 

Kambodża, Korea Południowa, Laos, 
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Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri 

Lanka, Tajlandia, Wietnam 

Malezja, Malediwy, Mongolia, Nepal, 

Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, 

Tajwan, Wietnam 
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