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POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 

Rozwoju i Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod 

uwagę następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Konieczny jest ambitny unijny plan 

inwestycji zewnętrznych (PIZ) do wsparcia 

inwestycji, w pierwszej kolejności w 

Afryce i krajach objętych unijną polityką 

sąsiedztwa, jako środek promocji celów 

zrównoważonego rozwoju określonych w 

programie działań ONZ na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

(„agenda na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030”), a także zobowiązań w 

ramach niedawno zmienionej europejskiej 

polityki sąsiedztwa, przyczyniający się tym 

samym do wyeliminowania pierwotnych 

przyczyn migracji. Ponadto PIZ powinien 

przyczynić się do wdrożenia porozumienia 

klimatycznego z Paryża (COP 21). 

(1) Konieczny jest ambitny unijny plan 

inwestycji zewnętrznych (PIZ) do wsparcia 

inwestycji, w pierwszej kolejności w 

Afryce i krajach objętych unijną polityką 

sąsiedztwa, jako środek promocji celów 

zrównoważonego rozwoju określonych w 

programie działań ONZ na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

(„agenda na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030”), a także zobowiązań w 

ramach niedawno zmienionej europejskiej 

polityki sąsiedztwa, przyczyniający się tym 

samym do wyeliminowania jednej z 

głównych pierwotnych przyczyn migracji. 

Ponadto PIZ powinien przyczynić się do 

wdrożenia porozumienia klimatycznego z 

Paryża (COP 21). 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Powinien on również obejmować 

zobowiązania Unii w ramach planu 

działania z Addis Abeby dotyczącego 

finansowania na rzecz rozwoju. PIZ 

powinien także zapewnić inwestorom 

europejskim i przedsiębiorstwom 

prywatnym, w tym małym i średnim 

przedsiębiorstwom, możliwość 

skuteczniejszego uczestnictwa w 

(2) Powinien on również obejmować 

zobowiązania Unii w ramach planu 

działania z Addis Abeby dotyczącego 

finansowania na rzecz rozwoju. PIZ 

powinien także zapewnić inwestorom 

europejskim i przedsiębiorstwom 

prywatnym, zwłaszcza małym i średnim 

przedsiębiorstwom, możliwość 

skuteczniejszego przyczyniania się do 
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zrównoważonym rozwoju w krajach 

partnerskich. 

zrównoważonego rozwoju w krajach 

partnerskich, ze szczególnym naciskiem na 

kwestię „zrównoważenia”. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) PIZ powinien zapewnić 

zintegrowaną kopertę finansową na 

potrzeby finansowania inwestycji, w 

pierwszej kolejności w regionach Afryki w 

odniesieniu do krajów będących 

sygnatariuszami umowy o partnerstwie 

między członkami grupy państw Afryki, 

Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a 

Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi z drugiej strony, podpisanej 

w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., oraz w 

krajach objętych polityką sąsiedztwa, 

stwarzając tym samym możliwości 

rozwoju i zatrudnienia, maksymalizując 

dodatkowość, dostarczając innowacyjne 

produkty i przyciągając fundusze sektora 

prywatnego. 

(4) PIZ powinien zapewnić 

zintegrowaną kopertę finansową na 

potrzeby finansowania inwestycji, w 

pierwszej kolejności w regionach Afryki w 

odniesieniu do krajów będących 

sygnatariuszami umowy o partnerstwie 

między członkami grupy państw Afryki, 

Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a 

Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi z drugiej strony, podpisanej 

w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (umowa 

o partnerstwie AKP–WE), oraz w krajach 

objętych polityką sąsiedztwa. Powinno to 

zapewnić dodatkowe możliwości rozwoju i 

zatrudnienia, zmaksymalizować 

dodatkowość oraz pomóc w dostarczaniu 

innowacyjnych produktów przez 

zachęcanie do wykorzystywania 

dodatkowych funduszy sektora prywatnego 

oraz promowanie zrównoważonego 

rozwoju i gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Należy zapewnić wyważone 

podejście geograficzne, aby wszyscy 

sygnatariusze umowy o partnerstwie 

AKP–WE i wszystkie kraje objęte polityką 

sąsiedztwa miały równe szanse na dostęp 

do finansowania w ramach PIZ.  

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) W świetle ustaleń Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego1a 

dotyczących wykorzystywania 

instrumentów łączonych w stosunkach 

zewnętrznych Unii, które podkreśliły fakt, 

że w niemal połowie skontrolowanych 

projektów brakowało wystarczającego 

potwierdzenia zasadności dotacji, a w 

wielu tych przypadkach istniały przesłanki 

świadczące o tym, że inwestycje doszłyby 

do skutku nawet bez wkładu ze strony 

Unii, bardzo istotne jest, aby instrumenty 

łączone wykorzystywać tylko w 

przypadkach, w których Komisja może 

jasno wykazać ich wartość dodaną. 

 ____________ 

 1a Sprawozdanie specjalne ETO nr 

16/2014 „Skuteczność łączenia dotacji z 

regionalnych instrumentów 

inwestycyjnych z pożyczkami z instytucji 

finansowych w celu wsparcia polityki 

zewnętrznej UE”. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Co więcej, EFZR powinien 

funkcjonować jako „punkt kompleksowej 

obsługi” mający na celu odbieranie 

propozycji finansowania od instytucji 

finansowych i inwestorów publicznych lub 

prywatnych oraz zapewnianie szeroko 

zakrojonego wsparcia finansowego 
kwalifikującym się inwestycjom. 

Gwarancja EFZR powinna być wspierana 

środkami z funduszu gwarancyjnego 

EFZR. EFZR powinien stosować 

innowacyjne instrumenty mające na celu 

wsparcie inwestycji i zaangażowanie 

(6) Co więcej, EFZR powinien 

funkcjonować jako „punkt kompleksowej 

obsługi” odbierający propozycje 

finansowania od instytucji finansowych i 

inwestorów publicznych lub prywatnych, 

przekazujący wytyczne i wszystkie 

informacje potrzebne inwestorom 

chcącym zainwestować w działalność w 

obszarze rozwoju oraz zapewniający 

szeroko zakrojone wsparcie finansowe 

kwalifikującym się inwestycjom. 

Gwarancja EFZR powinna być wspierana 

środkami z funduszu gwarancyjnego 
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sektora prywatnego. EFZR. EFZR powinien stosować 

innowacyjne instrumenty mające na celu 

wsparcie inwestycji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w krajach 

partnerskich i zaangażowanie sektora 

prywatnego. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Co więcej, rada strategiczna 

powinna wspierać Komisję w ustalaniu 

strategicznych wytycznych i ogólnych 

celów inwestycyjnych. Rada strategiczna 

powinna również wspierać koordynację i 

spójność między platformami 

regionalnymi. Powinno to zapewnić 

komplementarność różnych instrumentów 

w działaniach zewnętrznych. Radzie 

strategicznej powinni współprzewodniczyć 

Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa, aby zapewnić spójność i 

zgodność między celami unijnej polityki 

zagranicznej oraz ramami partnerstwa z 

państwami trzecimi. 

(8) Co więcej, rada strategiczna 

powinna wspierać Komisję w ustalaniu 

strategicznych wytycznych i ogólnych 

celów inwestycyjnych. Rada strategiczna 

powinna również wspierać koordynację, 

współpracę i spójność między platformami 

regionalnymi. Powinno to zapewnić 

komplementarność oraz wzmocnić 

synergię różnych instrumentów w 

działaniach zewnętrznych. Radzie 

strategicznej powinni współprzewodniczyć 

pierwszy wiceprzewodniczący Komisji i 

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

aby zapewnić spójność i zgodność z celami 

unijnej polityki zewnętrznej oraz ramami 

partnerstwa z państwami trzecimi. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Gwarancji EFZR nie należy 

stosować do finansowania dużych 

projektów infrastrukturalnych, które mają 

niewielki wpływ na tworzenie miejsc pracy 

i których współczynnik opłacalności 

pokazuje, że inwestycje te nie mają 

zrównoważonego charakteru. Gwarancja 
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EFZR powinna finansować wyłącznie 

projekty, których realizacja nie jest 

kontrowersyjna pod względem 

środowiskowym, finansowym i 

społecznym, co powinno wynikać z 

pogłębionej, niezależnej oceny ex-ante i 

odpowiedniej analizy kosztów i korzyści. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu zwiększenia wpływu 

gwarancji EFZR, w świetle potrzeb 

zainteresowanych regionów, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

wnoszenia wkładu w formie gwarancji lub 

środków pieniężnych. Wkład ten mógłby 

być przypisany do okna regionalnego, 

sektorowego lub inwestycyjnego. 

(14) W celu zwiększenia wpływu 

gwarancji EFZR, w świetle potrzeb 

zainteresowanych regionów w zakresie 

zwiększenia inwestycji i finansowania w 

przypadku projektów, które przyczyniają 

się do zrównoważonego rozwoju i tworzą 

możliwości godnego zatrudnienia, 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość wnoszenia wkładu w formie 

gwarancji lub środków pieniężnych. Wkład 

ten mógłby być przypisany do okna 

regionalnego, sektorowego lub 

inwestycyjnego. 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Komisja powinna składać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

roczne sprawozdania z działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR, aby zapewnić 

odpowiedzialność względem obywateli 

Unii. Sprawozdanie to należy podać do 

wiadomości publicznej, aby umożliwić 

odnośnym zainteresowanym stronom, w 

tym społeczeństwu obywatelskiemu, 

wyrażenie poglądów. Komisja powinna 

(16) Komisja powinna składać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

roczne sprawozdania z działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR, aby zapewnić 

odpowiedzialność względem obywateli 

Unii. Sprawozdanie to należy podać do 

wiadomości publicznej, aby umożliwić 

odnośnym zainteresowanym stronom, w 

tym społeczeństwu obywatelskiemu, 

wyrażenie poglądów. Komisja powinna 



 

PE597.708v02-00 8/26 AD\1123297PL.docx 

PL 

również składać Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 

sprawozdania z zarządzania funduszem 

gwarancyjnym EFZR w celu zapewnienia 

rozliczalności i przejrzystości. 

również składać Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 

sprawozdania z zarządzania funduszem 

gwarancyjnym EFZR w celu zapewnienia 

rozliczalności, przejrzystości i 

skuteczności zarządzania. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W świetle ustaleń sprawozdania 

specjalnego Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 14/20141a Komisja 

powinna co roku oceniać poprawę 

zdolności w zakresie zarządzania, aby 

zwiększyć efektywność i przejrzystość 

działań EFZR.  

 ____________ 

 1a Sprawozdanie specjalne ETO nr 

14/2014 pt. „W jaki sposób instytucje i 

organy UE obliczają, ograniczają i 

kompensują własną emisję gazów 

cieplarnianych?” 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. EFZR przyczynia się do realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju 

określonych w agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 ze 

szczególnym naciskiem na zrównoważony 

wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc 

pracy, sektory społeczno-gospodarcze oraz 

na wsparcie mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw, tym 

samym eliminuje pierwotne przyczyny 

2. EFZR przyczynia się do realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju 

określonych w agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 z głównym 

naciskiem na eliminację ubóstwa, na 

zrównoważony wzrost gospodarczy z 

poszanowaniem praw gospodarczych, 

środowiskowych i społecznych, na 

tworzenie większej liczby godnych miejsc 

pracy, na tworzenie gospodarki o obiegu 
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migracji i przyczyniają się do trwałej 

reintegracji powracających migrantów w 

ich krajach pochodzenia, jednocześnie 

maksymalizując dodatkowość, dostarczając 

innowacyjne produkty i przyciągając 

fundusze sektora prywatnego. 

zamkniętym, na sektory społeczno-

gospodarcze, na poprawę dostępu do 

usług publicznych, na łagodzenie zmiany 

klimatu i przystosowanie się do niej, na 

zaangażowanie społeczności lokalnych 
oraz na wsparcie mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a 

tym samym eliminuje pierwotne przyczyny 

migracji i przyczynia się do trwałej 

reintegracji powracających migrantów w 

ich krajach pochodzenia, jednocześnie 

maksymalizując dodatkowość, dostarczając 

innowacyjne produkty i przyciągając 

fundusze sektora prywatnego. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rada ta zapewnia wytyczne strategiczne i 

wspiera Komisję w ustalaniu ogólnych 

celów inwestycyjnych dotyczących 

korzystania z gwarancji EFZR. Rada 

strategiczna wspiera również ogólną 

koordynację i spójność między 

regionalnymi platformami inwestycyjnymi 

i z upoważnieniem EBI do udzielania 

pożyczek na rzecz państw trzecich, w tym 

z inicjatywą EBI na rzecz odporności. 

Rada ta zapewnia wytyczne strategiczne i 

wspiera Komisję w ustalaniu ogólnych 

celów inwestycyjnych dotyczących 

korzystania z gwarancji EFZR, kryteriów 

kwalifikowalności inwestycji na 

platformach regionalnych oraz polityk i 

procedur operacyjnych. Rada strategiczna 

wspiera również ogólną koordynację, 

współpracę i spójność między 

regionalnymi platformami inwestycyjnymi 

i z upoważnieniem EBI do udzielania 

pożyczek na rzecz państw trzecich, w tym 

z inicjatywą EBI na rzecz odporności. 

Działalność rady strategicznej jest stale 

nadzorowana przez komitet sterujący w 

Parlamencie Europejskim. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W skład rady strategicznej wchodzą 

przedstawiciele Komisji i Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

(Wysoki Przedstawiciel), państw 

członkowskich i EBI. Komisja może 

zaprosić innych uczestników do 

członkostwa w radzie strategicznej, 

uwzględniając w stosownych przypadkach 

opinię rady. Kraje partnerskie i właściwe 

organizacje regionalne, kwalifikujący się 

kontrahenci oraz Parlament Europejski 
mogą w razie potrzeby otrzymać status 

obserwatora. Radzie strategicznej 

współprzewodniczy Komisja i Wysoki 

Przedstawiciel. 

2. W skład rady strategicznej wchodzą 

przedstawiciele Komisji i Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

(Wysoki Przedstawiciel), państw 

członkowskich, Parlamentu 

Europejskiego, EBI oraz partnerskich 

krajów afrykańskich i partnerskich 

krajów objętych polityką sąsiedztwa. 

Komisja zaprasza innych uczestników do 

członkostwa w radzie strategicznej, 

uwzględniając opinię rady. Właściwe 

organizacje regionalne i inne 

zainteresowane strony, takie jak 

ugrupowania społeczeństwa 

obywatelskiego, mogą w razie potrzeby 

otrzymać status obserwatora. Radzie 

strategicznej współprzewodniczy Komisja i 

Wysoki Przedstawiciel. Rada strategiczna 

dopilnowuje, by przeprowadzano 

odpowiednie konsultacje z różnymi 

zainteresowanymi stronami w krajach 

partnerskich. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Unia zapewnia nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję na żądanie 

kwalifikującym się kontrahentom na 

działania w zakresie finansowania i 

inwestycji objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia, w pierwszej kolejności w 

partnerskich krajach afrykańskich i 

partnerskich krajach objętych polityką 

sąsiedztwa. 

1. Po starannej analizie rentowności 

projektu Unia zapewnia nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję na żądanie 

kwalifikującym się kontrahentom na 

działania w zakresie finansowania i 

inwestycji objęte zakresem niniejszego 

rozporządzenia, w pierwszej kolejności w 

partnerskich krajach afrykańskich i 

partnerskich krajach objętych polityką 

sąsiedztwa. 

 

Poprawka   15 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Maksymalny dozwolony okres 

zawierania umów przez kwalifikujących 

się kontrahentów z instytucjami 

pośrednictwa finansowego lub 

beneficjentami końcowymi wynosi cztery 

lata od zawarcia odnośnej umowy 

gwarancji. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kryteria kwalifikowalności dotyczące 

wykorzystania gwarancji EFZR 

Kryteria kwalifikowalności i wykluczenia 

dotyczące wykorzystania gwarancji EFZR 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Działania w zakresie finansowania i 

inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w 

ramach gwarancji EFZR są zgodne z 

politykami Unii, w szczególności unijnymi 

politykami rozwoju i sąsiedztwa, oraz ze 

strategiami i politykami krajów 

partnerskich i są do nich dostosowane, a 

ich celem jest wsparcie następujących 

celów ogólnych: 

1. Działania w zakresie finansowania i 

inwestycji kwalifikujące się do wsparcia w 

ramach gwarancji EFZR są zgodne z 

politykami Unii (w szczególności unijnymi 

politykami rozwoju i sąsiedztwa) oraz ze 

strategiami i politykami krajów 

partnerskich i są do nich dostosowane, a 

ich celem jest wsparcie następujących 

celów ogólnych: 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera -a (nowa) 

 



 

PE597.708v02-00 12/26 AD\1123297PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) osiągnięcie celów 

zrównoważonego rozwoju określonych w 

agendzie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) przyczynienie się do rozwoju 

gospodarczego i społecznego, ze 

szczególnym naciskiem na jego 

zrównoważony charakter i tworzenie 

miejsc pracy (zwłaszcza dla osób młodych 

i kobiet), a co za tym idzie do 

wyeliminowania pierwotnych przyczyn 

migracji i wniesienia wkładu w trwałą 

reintegrację powracających migrantów w 

ich krajach pochodzenia; 

a) przyczynienie się do eliminacji 

ubóstwa, do rozwoju gospodarczego i 

społecznego, ze szczególnym naciskiem na 

jego zrównoważony charakter i na 

zrównoważone tworzenie godnych miejsc 

pracy, zwłaszcza dla osób młodych i kobiet 

oraz osób zagrożonych wykluczeniem; 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ukierunkowanie na sektory 

społeczno-gospodarcze, w szczególności 

infrastrukturę obejmującą zrównoważoną 

energię, wodę, transport, technologie 

informacyjno-komunikacyjne, środowisko, 

zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych i „niebieski” wzrost, 

infrastrukturę społeczną i kapitał ludzki, w 

celu poprawy środowiska społeczno-

gospodarczego; 

b) ukierunkowanie na sektory 

społeczno-gospodarcze, w szczególności 

infrastrukturę obejmującą zrównoważoną 

energię, wodę, transport, technologie 

informacyjno-komunikacyjne, środowisko, 

zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych i „niebieski” wzrost, 

infrastrukturę społeczną i kapitał ludzki 

oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym, w 

celu poprawy środowiska społeczno-

gospodarczego, z uwzględnieniem również 

priorytetów beneficjentów gwarancji 

EFZR; 
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Poprawka   21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) zaangażowanie mieszkańców 

odnośnych obszarów w planowanie 

finansowanych programów; 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnienie finansowania na rzecz 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym 

naciskiem na rozwój sektora prywatnego; 

c) zapewnienie finansowania na rzecz 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym 

naciskiem na rozwijanie stabilnego, 

długoterminowo rentownego lokalnego 
sektora prywatnego; 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) brak jakiegokolwiek związku z 

jurysdykcjami niechętnymi współpracy, o 

których mowa w art. 20; 

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Gwarancja EFZR wspiera działania 

w zakresie finansowania i inwestycji, które 

2. Gwarancja EFZR zapobiega 

czerpaniu nadmiernych korzyści lub 
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w szczególności: monopolizacji usług, a jednocześnie 

wspiera działania w zakresie finansowania 

i inwestycji, które w szczególności: 

 

Poprawka   25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) są wykonalne pod względem 

finansowym i gospodarczym, 

uwzględniając również możliwość 

wsparcia i współfinansowania przez 

prywatnych i publicznych partnerów 

danego projektu; 

c) wykażą, że są wykonalne pod 

względem finansowym i gospodarczym, 

również z uwzględnieniem możliwości 

wsparcia i współfinansowania przez 

prywatnych i publicznych partnerów 

danego projektu; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) zapewniają poszanowanie praw 

człowieka zapisanych w prawie 

międzynarodowym. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Gwarancja EFZR nie wspiera 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji, które: 

 a)  powiązane są z sektorem 

wojskowym czy bezpieczeństwa; 

 b)  wspierają rozwój energii jądrowej; 
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 c)  dalej promują uzależnienie od 

paliw kopalnych i węgla; 

 d)  wiążą się ze znacznymi 

zewnętrznymi kosztami środowiskowymi, 

zwłaszcza w przypadku dużych obiektów 

infrastrukturalnych; 

 e)  dotyczą sektorów lub projektów 

mogących zagrozić prawom człowieka w 

krajach partnerskich, zwłaszcza prawom 

społeczności lokalnych oraz ludności 

tubylczej, np. gdy są związane z 

przymusowym wysiedleniem ludności, 

masowym wykupem gruntów rolnych, 

operacjami paramilitarnymi czy 

działaniami na obszarach wylesionych. 

Aby identyfikować takie zagrożenia, 

przeprowadza się publicznie dostępną 

ocenę ex ante oddziaływania na 

środowisko i na prawa człowieka; 

 f) powodują, że można podejrzewać 

naruszenia przepisów środowiskowych i 

przynoszenie szkód dla społeczeństwa lub 

społeczności lokalnych, z uwzględnieniem 

zasady ostrożności. 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli w 

wyniku uruchomienia gwarancji EFZR 

poziom środków w funduszu 

gwarancyjnym spadnie poniżej wartości 50 

% wskaźnika tworzenia rezerw, o którym 

mowa w ust. 5, Komisja przedkłada 

sprawozdanie w sprawie nadzwyczajnych 

środków, które mogą być wymagane do 

uzupełnienia funduszu gwarancyjnego 

EFZR. 

7. Od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli w 

wyniku uruchomienia gwarancji EFZR 

poziom środków w funduszu 

gwarancyjnym spadnie poniżej wartości 50 

% wskaźnika tworzenia rezerw, o którym 

mowa w ust. 5, Komisja przedkłada 

sprawozdanie w sprawie: 

 a)  przyczyny niedoboru, ze 

szczegółowymi objaśnieniami; oraz  

 b)  jeśli zostanie to uznane za 

konieczne, wszelkich nadzwyczajnych 
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środków, które mogą być wymagane do 

uzupełnienia funduszu gwarancyjnego 

EFZR. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 

sprawozdania z działania w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR. Sprawozdanie to podaje 

się do wiadomości publicznej. Zawiera ono 

następujące elementy: 

1. Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 

sprawozdania z działania w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR. Sprawozdanie to podaje 

się do wiadomości publicznej. Zawiera ono 

następujące elementy, przedstawione w 

formacie odpowiednim dla danego kraju: 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ocenę realizowanych działań w 

zakresie finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR, na szczeblu sektorowym, 

krajowym i regionalnym, oraz ich 

zgodności z niniejszym rozporządzeniem; 

a) niezależną ocenę realizowanych 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji objętych gwarancją EFZR, na 

szczeblu sektorowym, krajowym i 

regionalnym, oraz ich zgodności z 

niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza z 

zasadą dodatkowości; 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) ocenę realizacji ogólnych celów 

inwestycyjnych określonych przez radę 



 

AD\1123297PL.docx 17/26 PE597.708v02-00 

 PL 

strategiczną na podstawie art. 5; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ab) ocenę ogólnego wkładu w 

osiągnięcie celów zrównoważonego 

rozwoju określonych w agendzie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a c (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ac) ocenę udziału środków 

przeznaczonych na działania w zakresie 

finansowania i inwestycji istotne dla 

zobowiązań politycznych Unii w zakresie 

energii odnawialnej, efektywności 

energetycznej i zmiany klimatu; 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a d (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ad) ocenę jakości działań objętych 

gwarancją EFZR i ich odnośnej 

ekspozycji na ryzyko polityczne, 

operacyjne bądź finansowe; 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ocenę wartości dodanej, skali 

zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR w ujęciu zbiorczym, w 

tym wpływu na tworzenie miejsc pracy; 

b) ocenę wartości dodanej, skali 

zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR w ujęciu zbiorczym i w 

perspektywie długoterminowej, w tym 

wpływu na tworzenie miejsc pracy; 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) ocenę wartości dodanej działań w 

zakresie finansowania i inwestycji 

kwalifikujących się kontrahentów oraz 

łącznego ryzyka związanego z tymi 

działaniami; 

f) niezależną ocenę wartości dodanej 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji kwalifikujących się 

kontrahentów oraz łącznego ryzyka 

związanego z tymi działaniami; 

Poprawka   37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji 

EFZR, strat, zwrotu z inwestycji, kwot 

odzyskanych i wszelkich innych 

otrzymanych płatności; 

g) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji 

EFZR, strat, zwrotu z inwestycji, kwot 

odzyskanych i wszelkich innych 

otrzymanych płatności, a także wskazanie 

ryzyka związanego z przyszłym 

uruchamianiem gwarancji EFZR; 
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Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 

przeprowadza ocenę funkcjonowanie 

EFZR. Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie swoje 

sprawozdanie oceniające zawierające 

niezależną ocenę stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Komisja przedkłada 

wspomniane sprawozdanie bezzwłocznie w 

przypadku, gdy zatwierdzone działania w 

zakresie finansowania i inwestycji 

wyczerpią całkowitą dostępną kwotę z 

gwarancji EFZR przed dniem 30 czerwca 

2020 r. 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 

przeprowadza ocenę funkcjonowanie 

EFZR. Komisja przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie swoje 

sprawozdanie oceniające zawierające 

niezależną ocenę stosowania niniejszego 

rozporządzenia, w tym ocenę 

oddziaływania i rezultatów EFZR. 

Komisja przedkłada wspomniane 

sprawozdanie bezzwłocznie w przypadku, 

gdy zatwierdzone działania w zakresie 

finansowania i inwestycji wyczerpią 

całkowitą dostępną kwotę z gwarancji 

EFZR przed dniem 30 czerwca 2020 r. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r., a 

następnie co trzy lata, Komisja 

przeprowadza ocenę wykorzystania 

funduszu gwarancyjnego EFZR. Komisja 

przedkłada swoje sprawozdanie oceniające 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do 

tego sprawozdania oceniającego dołączana 

jest opinia Trybunału Obrachunkowego. 

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r., a 

następnie co trzy lata, Komisja 

przeprowadza ocenę wykorzystania i 

funkcjonowania funduszu gwarancyjnego 

EFZR. Komisja przedkłada swoje 

sprawozdanie oceniające Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. Do tego 

sprawozdania oceniającego dołączana jest 

opinia Trybunału Obrachunkowego 

dotycząca zarządzania funduszem 

gwarancyjnym EFZR oraz skuteczności i 

dodatkowości działań EFZR. Jeśli 

konieczne okaże się wprowadzenie 

dostosowań do funduszu gwarancyjnego 

EFZR lub jeśli fundusz gwarancyjny 

EFZR zostanie przedłużony na okres po 

2020 r., do sprawozdania oceniającego 
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załącza się wniosek ustawodawczy w 

sprawie odpowiedniej zmiany niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi 

przejrzystości i ogólnymi zasadami Unii w 

zakresie dostępu do dokumentów i 

informacji kwalifikujący się kontrahenci 

udostępniają na swoich stronach 

internetowych informacje dotyczące 

wszystkich działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR na mocy niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności dotyczące 

sposobu, w jaki działania te przyczyniają 

się do realizacji wymogów niniejszego 

rozporządzenia. 

Obszerne protokoły posiedzeń rady 

strategicznej są publikowane 

niezwłocznie. Tabela wskaźników 

podawana jest do wiadomości publicznej 

bezpośrednio po zatwierdzeniu działania 

w ramach gwarancji EFZR. Zgodnie z 

unijnymi zasadami dotyczącymi 

przejrzystości i ogólnymi zasadami Unii w 

zakresie dostępu do dokumentów i 

informacji kwalifikujący się kontrahenci 

udostępniają na swoich stronach 

internetowych informacje dotyczące 

wszystkich działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

gwarancją EFZR na mocy niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności dotyczące 

sposobu, w jaki działania te przyczyniają 

się do realizacji wymogów niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka   41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 17a 

 Kwalifikujący się kontrahenci ułatwiają 

również dostęp do informacji o 

obowiązujących podstawach prawnych i 

strategicznie nagłaśniają działania w 

zakresie finansowania i inwestycji, by 

przybliżyć działalność funduszu 
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obywatelom, opinii publicznej i 

potencjalnym inwestorom prywatnym. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Trybunał Obrachunkowy 

przeprowadza zgodnie z art. 287 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

kontrolę zewnętrzną działań prowadzonych 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

1. Trybunał Obrachunkowy 

przeprowadza zgodnie z art. 287 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

kontrolę zewnętrzną działań prowadzonych 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a 

kontrola ta podlega procedurze udzielania 

absolutorium zgodnie z art. 319 TFUE. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu 

zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z 

art. 287 ust. 3 TFUE – dostęp do wszelkich 

dokumentów lub informacji niezbędnych 

do wykonywania jego zadania. 

2. Do celów ust. 1 niniejszego 

artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu 

zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z 

art. 287 ust. 3 TFUE – dostęp do wszelkich 

dokumentów lub informacji niezbędnych 

do wykonywania jego zadań kontrolnych. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do dnia 30 czerwca 2020 r., a 

następnie co trzy lata Trybunał 

Obrachunkowy publikuje sprawozdanie 

specjalne dotyczące wykorzystywania 
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funduszu gwarancyjnego EFZR oraz 

wydajności i skuteczności EFZR. 

 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja lub kwalifikujący się 

kontrahenci niezwłocznie informują 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) oraz przekazują mu 

wszelkie niezbędne informacje w 

przypadku, gdy na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji objętych zakresem niniejszego 

rozporządzenia mają podstawy 

podejrzewać wystąpienie nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które może mieć wpływ na 

interesy finansowe Unii. 

1. Jeżeli na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji objętych zakresem niniejszego 

rozporządzenia Komisja ma podstawy, by 

podejrzewać wystąpienie nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które może mieć wpływ na 

interesy finansowe Unii, Komisja lub jej 

kwalifikujący się kontrahenci 

niezwłocznie powiadamiają Europejski 

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) i przekazują mu 

wszelkie niezbędne informacje 

umożliwiające pełne i gruntowne 

dochodzenie. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu ochrony interesów finansowych 

Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, 

w tym kontrole i inspekcje na miejscu, 

zgodnie z przepisami i procedurami 

określonymi w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 

883/2013, rozporządzeniu Rady (Euratom, 

WE) nr 2185/96 i rozporządzeniu Rady 

(WE, Euratom) nr 2988/95, w celu 

ustalenia, czy w związku z działaniami w 

zakresie finansowania i inwestycji 

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 883/2013, 

rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 

2185/96 i rozporządzeniu Rady (WE, 

Euratom) nr 2988/95, w celu ustalenia, czy 

w związku z działaniami w zakresie 

finansowania i inwestycji objętymi 
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objętymi zakresem niniejszego 

rozporządzenia miało miejsce nadużycie 

finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub 

inne niezgodne z prawem działanie mające 

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF 

może przekazywać właściwym organom 

zainteresowanych państw członkowskich 

wszelkie informacje uzyskane w trakcie 

swoich dochodzeń. 

zakresem niniejszego rozporządzenia miały 

miejsce nadużycie finansowe, korupcja, 

pranie pieniędzy, finansowanie 

terroryzmu, oszustwo podatkowe, 

przestępczość zorganizowana lub inne 

niezgodne z prawem działanie mające 

wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF 

może przekazywać właściwym organom 

zainteresowanych państw członkowskich 

wszelkie informacje uzyskane w trakcie 

swoich dochodzeń. 

 

Poprawka   47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku udowodnienia takich 

niezgodnych z prawem działań 

kwalifikujący się kontrahenci podejmują 

starania służące odzyskaniu środków w 

odniesieniu do swoich działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

zakresem niniejszego rozporządzenia, 

których dotyczą takie niezgodne z prawem 

działania. 

W przypadku udowodnienia takich 

niezgodnych z prawem działań 

kwalifikujący się kontrahenci podejmują 

starania służące odzyskaniu środków w 

odniesieniu do swoich działań w zakresie 

finansowania i inwestycji objętych 

zakresem niniejszego rozporządzenia, 

których dotyczą takie niezgodne z prawem 

działania, a także przedstawiają 

właściwym organom wszystkie informacje 

potrzebne do celów dochodzenia i 

ewentualnego ścigania. 

 

Poprawka   48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Prowadząc działania w zakresie 

finansowania i inwestycji, kwalifikujący 

się kontrahenci nie wspierają żadnych 

działań podejmowanych w celach 

niezgodnych z prawem, w tym prania 

pieniędzy, finansowania terroryzmu, 

przestępczości zorganizowanej, oszustw 

podatkowych i uchylania się od 

1. Prowadząc działania w zakresie 

finansowania i inwestycji, kwalifikujący 

się kontrahenci nie wspierają żadnych 

działań podejmowanych w celach 

niezgodnych z prawem, w tym (między 

innymi) prania pieniędzy, finansowania 

terroryzmu, przestępczości 

zorganizowanej, oszustw podatkowych i 
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opodatkowania, korupcji i nadużyć 

finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii. Kwalifikujący się 

kontrahenci nie uczestniczą w żadnych 

działaniach w zakresie finansowania lub 

inwestycji realizowanych przez podmiot 

znajdujący się na terytorium jurysdykcji 

niechętnej współpracy, zgodnie z ich 

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. 

uchylania się od opodatkowania, korupcji, 

nadużyć finansowych i innych działań 

mających wpływ na interesy finansowe 

Unii. Kwalifikujący się kontrahenci nie 

uczestniczą w żadnych działaniach w 

zakresie finansowania lub inwestycji 

realizowanych przez podmiot znajdujący 

się na terytorium jurysdykcji niechętnej 

współpracy, zgodnie z ich 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. 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Prowadząc działania w zakresie 

finansowania i inwestycji, kwalifikujący 

się kontrahenci stosują określone w prawie 

unijnym zasady i standardy dotyczące 

przeciwdziałania wykorzystywaniu 

systemu finansowego w celu prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w 

szczególności określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2015/847 i dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/849. 

Kwalifikujący się kontrahenci uzależniają 

zarówno bezpośrednie finansowanie, jak i 

finansowanie poprzez pośredników na 

mocy niniejszego rozporządzenia od 

ujawnienia informacji o beneficjentach 

rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/849. 

2. Prowadząc działania w zakresie 

finansowania i inwestycji, kwalifikujący 

się kontrahenci stosują określone w prawie 

unijnym zasady i standardy dotyczące 

przeciwdziałania wykorzystywaniu 

systemu finansowego w celu prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w 

szczególności określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2015/847 i dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/849. 

Kwalifikujący się kontrahenci uzależniają 

zarówno bezpośrednie finansowanie, jak i 

finansowanie poprzez pośredników na 

mocy niniejszego rozporządzenia od 

ujawnienia informacji o beneficjentach 

rzeczywistych zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/849 (dyrektywa UE w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy). 
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