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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w 2019 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził 
pożyczki o wartości 7,8 mld EUR na projekty poza granicami Unii, w tym pożyczki o 
wartości 1,1 mld EUR dla krajów najsłabiej rozwiniętych i państw niestabilnych; mając 
na uwadze, że w 2020 r. kwota finansowania ze środków EBI dla krajów spoza Unii 
wyniosła 10,2 mld EUR oraz że samym krajom afrykańskim EBI pożyczył 4,7 mld 
EUR;

B. mając na uwadze, że w dniu 7 października 2019 r. grupa mędrców wysokiego szczebla 
ds. europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju opublikowała sprawozdanie 
końcowe, w którym wskazała trzy możliwe warianty położenia podwalin pod przyszły 
Europejski Bank na rzecz Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju: a) w oparciu o 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz zewnętrzną działalność finansową 
EBI; b) przez połączenie działań zewnętrznych istniejących instytucji finansowych UE 
w nową instytucję finansową o kapitale mieszanym; c) przez przeniesienie wszystkich 
działań zewnętrznych EBI do jednostki zależnej EBI mającej innych dużych 
udziałowców; mając na uwadze, że w konkluzjach Rady z grudnia 2019 r. wskazano, iż 
pod uwagę są brane tylko warianty a) i c); mając na uwadze, że wyniki studiów 
wykonalności każdego z wariantów, które miały zostać ogłoszone jesienią 2020 r., 
wciąż nie są znane;

1. uznaje ważną rolę, jaką EBI – największy na świecie pożyczkodawca wielostronny, 
choć przeznacza on jedynie około 10 % swoich wszystkich rocznych wypłat na 
działania poza Unią Europejską – może odegrać w realizacji celów polityki rozwojowej 
Unii, a w szczególności w propagowaniu zrównoważonego rozwoju, zwalczaniu 
ubóstwa i kryzysu żywnościowego, sprzyjaniu działaniom na rzecz klimatu, 
zrównoważeniu środowiskowemu, prawom socjalnym i prawom człowieka, oraz we 
wspieraniu odbudowy gospodarczej po wstrząsach, takich jak pandemia COVID-19;

2. uważa, że projekty finansowane przez EBI w krajach rozwijających się muszą być 
zgodne z zasadą spójności polityki UE na rzecz rozwoju, sprzyjać osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, celów porozumienia paryskiego i Zielonego Ładu, a 
także muszą być spójne z postanowieniami podstawowych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy;

3. podkreśla leżące u podstaw Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Plus (EFZR+) – Gwarancji na Działania Zewnętrzne zasadę faworyzowania 
myślenia strategicznego i koncepcję otwartej architektury, dzięki którym przy 
wytyczaniu i realizacji działań inwestycyjnych mogących przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju i sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z pandemią 
COVID-19 EBI, EBOR, europejskie instytucje finansowania rozwoju, krajowe agencje 
rozwoju, Komisja i państwa członkowskie powinny działać jeszcze bardziej spójnie i w 
jeszcze bardziej skoordynowany sposób;

4. zauważa, że do wypełnienia luki w finansowaniu celów zrównoważonego rozwoju 
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niezbędne będą inwestycje sektora prywatnego; przypomina o kluczowej roli EBI w 
zmniejszaniu ryzyka finansowego inwestycji prywatnych, szczególnie w warunkach 
niestabilności; wyraża jednak zaniepokojenie wykorzystywaniem unijnych funduszy na 
rzecz rozwoju do zmniejszania ryzyka finansowego inwestycji prywatnych, zważywszy 
na brak dowodów na to, by metoda ta mogła zapewniać dodatkowość i zgodność z 
celami rozwojowymi, jak wskazano niedawno w przeglądzie końcowym EFZR oraz w 
opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (nr 7/2020); podkreśla, że darczyńcy 
muszą w pierwszej kolejności udzielać finansowania opartego na dotacjach jako 
rozwiązania domyślnego, zwłaszcza w przypadku krajów najsłabiej rozwiniętych, i nie 
mogą ponad nie preferować finansowania mieszanego, gwarancji ani wszelkich 
pożyczek, gdyż te nie służą realizacji celów zrównoważonego rozwoju i mogą 
zwiększać poziom zadłużenia;

5. wzywa EBI do zmaksymalizowania dodatkowości i wpływu jego operacji poza Unią na 
rozwój dzięki większemu zaangażowaniu EBI w krajach najsłabiej rozwiniętych, dzięki 
większej przejrzystości działań prowadzonych przez pośredników finansowych, 
zwłaszcza poprzez ujawnianie nazwy beneficjenta końcowego, otrzymanej kwoty, 
rodzaju projektu i odnośnych informacji środowiskowych, dzięki współpracy z 
delegaturami UE, dzięki większej obecności EBI w terenie, przy czym dodatkowy 
personel powinien koncentrować się na aspektach rozwoju w partnerstwie z 
instytucjami, władzami i inicjatywami lokalnymi, oraz dzięki odpowiedniemu 
reagowaniu na potrzeby na miejscu;

6. podkreśla, że EBI powinien finansować wyłącznie tych klientów, którzy wykazują 
gotowość i posiadają doświadczenie w zakresie pozytywnego wpływu na 
zrównoważony rozwój, oraz że powinien powstrzymać się od wspierania 
transnarodowych przedsiębiorstw i pośredników finansowych, którzy nie traktują 
priorytetowo projektów rozwojowych i dążą przede wszystkim do maksymalizacji 
zysków, takich jak fundusze inwestycyjne i fundusze private equity;

7. podkreśla, że priorytetem jest wspieranie krajów partnerskich, a szczególnie krajów 
rozwijających się, w odbudowie po pandemii poprzez wzmocnienie usług publicznych i 
infrastruktury, a zwłaszcza systemów edukacji i opieki zdrowotnej, wspieranie 
lokalnego rozwoju i tamtejszych podmiotów oraz mobilizacji zasobów krajowych, 
koncentrowanie się na przeciwdziałaniu rosnącym nierównościom i stwarzaniu 
warunków, by zwłaszcza uboższe 40 % ludności mogło uczestniczyć w godnym i 
zorientowanym na przyszłość procesie odbudowy swoich społeczności i wnosić wkład 
w ten proces; wzywa EBI do dalszego wspierania konkretnych inwestycji w celu 
zagwarantowania równego dostępu do edukacji, zatrudnienia i usług finansowych 
kobietom i dziewczętom, które są bardziej narażone na skutki ubóstwa oraz kryzysów 
żywnościowych i gospodarczych; 

8. zwraca uwagę, że sektor rolno-spożywczy, leśnictwo i rybołówstwo mają zasadnicze 
znaczenie dla wzrostu i rozwoju na obszarach wiejskich; wzywa EBI do zwiększenia 
inwestycji i wspierania innowacji w tych istotnych sektorach, dzięki czemu będzie 
można wnieść znaczący wkład w bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowe odżywianie się 
oraz zrównoważenie i odporność światowych systemów żywnościowych; przypomina o 
potrzebie współpracy w ramach szczytu ONZ w sprawie systemów żywnościowych, 
aby osiągnąć większy postęp w realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego 
rozwoju; 
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9. oczekuje, że EBI będzie dalej rozwijać swoje narzędzia analityczne i operacyjne, aby 
wspierać Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030; podkreśla znaczenie 
dalszego wzmocnienia ram monitorowania, którymi dysponuje EBI, aby lepiej oceniać i 
identyfikować nakłady i rezultaty w ramach różnych projektów, monitorować działania 
w zakresie pomocy technicznej i ich wyniki, ułatwiać finansowanie oraz wzmacniać 
działania w zakresie doradztwa technicznego;

10. przypomina o potrzebie przeprowadzania solidnych i publicznie dostępnych ocen 
skutków ex ante w celu ograniczenia związanego z operacjami EBI ryzyka naruszeń 
praw człowieka oraz norm środowiskowych, pracowniczych i społecznych, a także o 
potrzebie regularnych i konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami, w 
tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że każdy z projektów 
finansowanych przez EBI powinien podlegać ocenom ex ante dotyczącym wpływu na 
prawa człowieka, w szczególności zaś projekty wdrażane przez pośredników 
finansowych, oraz że należy zapewnić ciągłe monitorowanie operacji w terenie; 
podkreśla, że EBI musi rozpatrywać skargi w sposób przejrzysty i skuteczny, 
gwarantując społecznościom lokalnym dostęp do niezależnych instancji, takich jak 
wzmocniony mechanizm rozpatrywania skarg EBI ze skutecznym systemem 
dochodzenia roszczeń oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; wzywa do 
rewizji norm środowiskowych i społecznych EBI w 2021 r. w celu uwzględnienia tych 
ważnych kwestii; 

11. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie EBI do przeciwdziałania uchylaniu się od 
opodatkowania przez przedsiębiorstwa będące beneficjentami projektów rozwojowych; 
wzywa EBI, by uniemożliwił dostęp do swojego finansowania przedsiębiorstwom 
kontrolowanym przez podmioty zlokalizowane w krajach umieszczonych na unijnej 
czarnej liście jurysdykcji objętych zakazem; wzywa EBI, by jako wstępny warunek 
uzyskania jego finansowania wprowadził względem potencjalnych przedsiębiorstw-
beneficjentów wymóg ujawniania informacji o regulowaniu zobowiązań podatkowych 
w każdym kraju, w którym prowadzą one działalność;

12. ponawia wystosowywane od dawna apele o to, by Europejski Trybunał Obrachunkowy 
był uprawniony do kontrolowania wszystkich operacji EBI i aby wyniki tych kontroli 
miały charakter jawny;

13. wzywa Komisję, by regularnie ujawniała uzasadnienia swoich opinii w sprawie 
projektów finansowanych przez EBI, zważywszy, że podawanie takich informacji do 
wiadomości publicznej czyniłoby proces decyzyjny dotyczący operacji EBI objętych 
gwarancją UE i wkład takich operacji w realizację celów unijnej polityki rozwojowej o 
wiele czytelniejszymi;

14. wzywa EBI – w związku z zobowiązaniem grupy G-20 wiążącym wszystkich 
udziałowców EBI do odroczenia długu 77 krajów w następstwie kryzysu 
zadłużeniowego związanego z pandemią COVID-19 – do odroczenia spłaty swoich 
pożyczek, do dokładnej oceny wpływu swoich przyszłych operacji na zadłużenie oraz 
do publicznego wyrażenia poparcia dla stworzenia wielostronnego mechanizmu 
ułatwiania spłaty zadłużenia w celu uwzględnienia zarówno skutków obecnego kryzysu, 
jak i wymogów Agendy 2030 dotyczących finansowania;

15. wzywa EBI do zaangażowania się w ściślejszy i przejrzysty dialog z Parlamentem 
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Europejskim, zwłaszcza w kontekście EFZR+ i toczących się dyskusji na temat 
przyszłej europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju, przyszłego banku na 
rzecz rozwoju i klimatu oraz roli EBI w tych nowych ramach.
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