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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU
Unia Europejska udziela Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) gwarancji 
budżetowej obejmującej ryzyko polityczne i ryzyko kredytowe dłużnika typu państwo 
związane z operacjami pożyczkowymi i operacjami gwarancji pożyczkowych realizowanymi 
przez EBI poza granicami Unii Europejskiej w ramach wspierania odpowiednich celów 
polityki zewnętrznej UE. Gwarancja UE dla operacji zewnętrznych EBI stanowi skuteczny 
środek służący połączeniu środków budżetowych UE (poprzez zasilanie Funduszu 
Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych, który zabezpiecza gwarancję UE) ze środkami 
własnymi EBI, w oparciu o siłę finansową tego ostatniego, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że jego kondycja finansowa nie ulegnie osłabieniu.

Nowe elementy, które mają zostać wprowadzone do nowej decyzji, obejmują:

* Uruchomienie „upoważnienia fakultatywnego” w wysokości 2 mld EUR, które stanowi 
rezerwę stworzoną na mocy obowiązującej decyzji. Upoważnienie fakultatywne zostanie 
uruchomione nie w celu zwiększenia poszczególnych pułapów regionalnych, lecz jako 
upoważnienie przeznaczone dla projektów, które przyczyniają się do przeciwdziałania 
zmianie klimatu we wszystkich regionach objętych decyzją. 

* Zastąpienie obecnego systemu celów regionalnych dla operacji objętych gwarancją UE 
horyzontalnymi celami wyższego szczebla obejmującymi wszystkie regiony objęte 
upoważnieniem do operacji zewnętrznych. Te cele wyższego szczebla zostaną wymienione w 
artykułach proponowanej decyzji i będą obejmować obszary zmiany klimatu, infrastruktury 
społecznej i gospodarczej oraz rozwoju lokalnego sektora prywatnego.

* Opracowanie przez Komisję, wspólnie z EBI i w konsultacji z Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), wytycznych operacyjnych dla każdego regionu objętego 
upoważnieniem do operacji zewnętrznych w celu wzmocnienia zależności między realizacją 
działań EBI zgodnie z ogólnymi celami wyższego szczebla w ramach upoważnienia do 
operacji zewnętrznych oraz regionalnymi strategiami UE.

* Zwiększenie możliwości wspierania przez EBI celów UE w zakresie rozwoju poprzez: 

* Uruchomienie upoważnienia EBI do operacji zewnętrznych w odniesieniu do Islandii, 
Białorusi, Libii, Iraku i Kambodży.

2. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU
Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady opiera się na podwójnej 
podstawie prawnej, a mianowicie art. 209 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

3. ZALECANE POPRAWKI
EBI został utworzony na mocy traktatu rzymskiego w 1958 r. jako długoterminowy bank 
kredytowy Unii Europejskiej. EBI jest przede wszystkim bankiem, który powinien 
funkcjonować na normalnych zasadach komercyjnych i bankowych. Zgodnie ze strategią 
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operacyjną EBI jego zadaniem jest (1) finansowanie opłacalnych projektów kapitałowych 
oraz (2) zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych w celu finansowania tych projektów. 

W świetle tej strategii udzielanie EBI gwarancji przez UE stanowi oczywisty wyjątek. Należy 
zadbać o to, by gwarancja ta nie spowodowała żadnych zakłóceń, jeżeli chodzi o należyte 
zarządzanie finansowe operacji EBI oraz by sam bank cechowała niezależność komercyjna w 
ocenie i wyborze projektów, które będzie finansował. 

Ponadto podatnicy europejscy muszą być świadomi narażenia na ryzyko budżetu Unii w 
wyniku tych często bardzo złożonych decyzji finansowych. Należy także wyjaśnić, że 
konieczne jest przestrzeganie strategii operacyjnej banku oraz że żadne fundusze rozwojowe 
nie zostaną ukryte pod płaszczykiem finansowania ze środków EBI. 

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Oprócz realizowania swojej 
podstawowej misji, którą jest finansowanie 
inwestycji w Unii Europejskiej, od 1963 r. 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
prowadzi operacje finansowe poza 
granicami Unii Europejskiej służące 
wsparciu jej polityki zewnętrznej. 
Umożliwia to uzupełnienie siłą finansową 
EBI dostępnych w budżecie UE środków 
dla regionów zewnętrznych, z korzyścią 
dla krajów będących beneficjentami 
pomocy. 

(1) Oprócz realizowania swojej 
podstawowej misji, którą jest finansowanie 
inwestycji w Unii Europejskiej, od 1963 r. 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
prowadzi operacje finansowe poza 
granicami Unii Europejskiej służące 
wsparciu jej polityki zewnętrznej. 
Umożliwia to uzupełnienie siłą finansową 
EBI dostępnych w budżecie UE środków 
dla regionów zewnętrznych, z korzyścią 
dla krajów będących beneficjentami 
pomocy. Operacje EBI wspierające 
politykę zewnętrzną UE powinny być 
prowadzone zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami.

Uzasadnienie

Operacje wykonywane w ramach tego mandatu są operacjami bankowymi gwarantowanymi 
środkami podatników europejskich. Niezależnie od celów politycznych decyzja musi zawierać 
zobowiązanie do zarządzania tymi gwarancjami i odnośnymi operacjami EBI w opłacalny 
pod względem finansowym i komercyjnie odpowiedzialny sposób.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 209 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w powiązaniu z art. 208 TFUE 
określa, że EBI bierze udział, zgodnie z 
zasadami ustanowionymi w jego 
Regulaminie, we wdrażaniu środków 
niezbędnych do realizacji celów polityki 
Unii w dziedzinie współpracy na rzecz 
rozwoju.

Uzasadnienie

Odniesienie do orzecznictwa ETS, sprawa C-155/07, Parlament przeciwko Radzie, wyrok z 
dnia 6 listopada 2008 r., dotycząca zobowiązań EBI wynikających z traktatu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Oprócz utrzymania pułapów 
regionalnych należy uruchomić 
upoważnienie fakultatywne w wysokości 2 
mld EUR, które powinno zostać 
przeznaczone jako kwota specjalna na 
wspieranie operacji finansowych EBI w 
obszarze działań łagodzących skutki zmian 
klimatu i działań adaptacyjnych we 
wszystkich regionach objętych tym 
upoważnieniem. W ścisłej współpracy z 
Komisją EBI mógłby– dzięki swojej 
wiedzy fachowej i swoim zasobom – 
wnieść wkład we wspieranie władz 
publicznych i sektora prywatnego w 

(8) Oprócz utrzymania pułapów 
regionalnych należy uruchomić 
upoważnienie fakultatywne w wysokości 2 
mld EUR, które powinno zostać 
przeznaczone jako kwota specjalna na 
wspieranie operacji finansowych EBI w 
obszarze działań łagodzących skutki zmian 
klimatu i działań adaptacyjnych we 
wszystkich regionach objętych tym 
upoważnieniem. W ścisłej współpracy z 
Komisją EBI mógłby– dzięki swojej 
wiedzy fachowej i swoim zasobom – 
wnieść wkład we wspieranie władz 
publicznych i sektora prywatnego w 
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działaniach podejmowanych przez nie w 
obszarze zmiany klimatu, a także 
przyczynić się do jak najlepszego 
wykorzystania dostępnego finansowania. 
W przypadku projektów obejmujących 
działania łagodzące skutki zmian klimatu i 
działania adaptacyjne zasoby EBI 
powinny, w miarę możliwości, zostać 
uzupełnione środkami udostępnianymi na 
warunkach preferencyjnych z budżetu UE, 
poprzez wydajne i spójne łączenie dotacji i 
pożyczek służących finansowaniu działań 
w obszarze zmiany klimatu w kontekście 
pomocy zewnętrznej UE. 

działaniach podejmowanych przez nie w 
obszarze zmiany klimatu, a także 
przyczynić się do jak najlepszego 
wykorzystania dostępnego finansowania. 
W przypadku projektów obejmujących 
działania łagodzące skutki zmian klimatu i 
działania adaptacyjne zasoby EBI 
powinny, w miarę możliwości, zostać 
uzupełnione środkami udostępnianymi na 
warunkach preferencyjnych z budżetu UE, 
poprzez wydajne i spójne łączenie dotacji i 
pożyczek służących finansowaniu działań 
w obszarze zmiany klimatu w kontekście 
pomocy zewnętrznej UE. W związku z tym 
roczne sprawozdanie Komisji dla 
Parlamentu Europejskiego powinno 
zawierać szczegółowy opis instrumentów 
finansowych użytych do sfinansowania 
tych projektów z wyszczególnieniem kwot 
gwarancji w ramach upoważnienia 
fakultatywnego oraz kwot dotacji i 
pożyczek. 

Uzasadnienie
Gwarancje można łączyć z innymi źródłami finansowania. Dlatego ważne jest, aby Parlament 
Europejski otrzymywał roczne zestawienie wszystkich źródeł finansowania w związku z 
przedmiotową decyzją.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ponadto w ocenie stwierdzono, że 
mimo iż operacje EBI prowadzone w 
okresie objętym oceną (2000-2009) były 
zasadniczo zgodne z polityką zewnętrzną 
UE, należy wzmocnić, a także w większej 
mierze uwydatnić i ustrukturyzować 
zależność między celami polityki UE oraz 
ich operacyjną realizacją przez EBI. 

(10) Ponadto w ocenie stwierdzono, że 
mimo iż operacje EBI prowadzone w 
okresie objętym oceną (2000-2009) były 
zasadniczo zgodne z polityką zewnętrzną 
UE, należy wzmocnić, a także w większej 
mierze uwydatnić i ustrukturyzować 
zależność między celami polityki UE oraz 
ich operacyjną realizacją przez EBI. 
Należy zadbać o to, by operacje były 
wykonywane w ekonomicznie opłacalny 
sposób oraz zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami. 
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 
szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, w 
których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty w 
następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna i 
gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
bezpieczeństwo energetyczne, 
infrastruktura służąca ochronie środowiska, 
w tym poprawie zaopatrzenia w wodę i 
warunków sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Celem leżącym u podstaw operacji 
finansowych EBI w tych obszarach 
powinna być integracja regionalna między 
krajami partnerskimi, w tym integracja 
gospodarcza między krajami ubiegającymi 
się o członkostwo, krajami sąsiadującymi 
oraz UE.

(11) Celem zwiększenia spójności 
upoważnienia, położenia w działalności 
EBI w zakresie finansowania 
zewnętrznego większego nacisku na 
wspieranie polityki UE oraz 
zmaksymalizowania korzyści dla 
beneficjentów, w niniejszej decyzji należy 
określić horyzontalne cele wyższego 
szczebla w upoważnieniu dla operacji 
finansowych EBI we wszystkich 
kwalifikujących się krajach, wykorzystując 
względną przewagę EBI w obszarach, 
w których dysponuje on uznanym 
doświadczeniem. Zatem we wszystkich 
regionach objętych niniejszą decyzją EBI 
powinien finansować projekty 
w następujących obszarach: działania 
łagodzące skutki zmian klimatu i działania 
adaptacyjne, infrastruktura społeczna 
i gospodarcza (w szczególności transport, 
energia, w tym odnawialne źródła energii, 
badania i rozwój w dziedzinie nowych 
źródeł energii, bezpieczeństwo 
energetyczne, infrastruktura służąca 
ochronie środowiska, w tym poprawie 
zaopatrzenia w wodę i warunków 
sanitarnych, a także technologie 
teleinformatyczne) oraz rozwój lokalnego 
sektora prywatnego, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
z myślą o pobudzeniu trwałego wzrostu 
gospodarczego i zachęcaniu do tworzenia 
miejsc pracy. Należy przypomnieć, że 
poprawa dostępu MŚP do kapitału może 
odgrywać istotną rolę w pobudzaniu 
rozwoju gospodarczego i w walce z 
bezrobociem. Celem leżącym u podstaw 
operacji finansowych EBI w tych 
obszarach powinna być integracja 
regionalna między krajami partnerskimi, w 
tym integracja gospodarcza między 



PE448.767v03-00 8/14 AD\838714PL.doc

PL

krajami ubiegającymi się o członkostwo, 
krajami sąsiadującymi oraz UE. EBI może 
wspierać obecność UE w krajach 
partnerskich przez bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne przyczyniające się 
do promowania transferu technologii 
i wiedzy – albo w formie inwestycji w 
wyżej wymienionych obszarach, albo na 
własne ryzyko. EBI powinien przyczyniać 
się do europejskich bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w krajach 
partnerskich, w tym w ramach wzajemnie 
korzystnych partnerstw publiczno-
prywatnych, w celu promowania 
innowacji i rozwoju w wymienionych 
wyżej obszarach projektowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby w skuteczny sposób dotrzeć do 
MŚP, EBI powinien współpracować z 
lokalnymi instytucjami pośrednictwa 
finansowego w kwalifikujących się 
krajach, które w przeszłości faktycznie 
przyznawały swoim klientom zniżki z 
tytułu spłaty odsetek, żeby sprawdzić 
zgodność projektów klientów względem 
celów UE w zakresie rozwoju i zapewnić 
wartość dodaną w porównaniu z 
finansowaniem rynkowym. Działalność 
pośredników finansowych mająca na celu 
wsparcie dla MŚP powinna być w pełni 
przejrzysta, a EBI powinien być 
regularnie informowany na ten temat. 

Uzasadnienie

Działania adaptacyjne są obszarem polityki, w którym należy poświęcić szczególną uwagę 
warunkom lokalnym i gdzie niezbędna jest skuteczność pośredników finansowych. Dlatego 
EBI powinien zadbać o to, by pośrednicy finansowi byli odpowiedzialni i zapewnili swoim 
klientom korzyści zgodnie z celami programów EBI.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) EBI wspiera realizację milenijnych 
celów rozwoju do roku 2015 we 
wszystkich regionach, w których prowadzi 
działalność. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych i 
bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego oraz integracji 
sieci transportowych i energetycznych. 
Europejską politykę sąsiedztwa uzupełniają 
wielostronne, regionalne inicjatywy 
służące wspieraniu współpracy między UE 
i odpowiednimi grupami sąsiadujących 
krajów partnerskich, stojących przed 
wspólnymi wyzwaniami i/lub związanych 

(16) Działalność EBI w krajach 
sąsiadujących powinna być prowadzona w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, 
zgodnie z którą UE dąży do rozwinięcia 
szczególnych stosunków z krajami 
sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego 
na wartościach UE i cechującego się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami 
opartymi na współpracy. Aby osiągnąć te 
cele UE i jej partnerzy wspólnie wdrażają 
uzgodnione dwustronne plany działania 
określające zbiór priorytetów, dotyczących 
między innymi kwestii politycznych 
i bezpieczeństwa, handlu i kwestii 
gospodarczych, zagadnień dotyczących 
środowiska naturalnego i społeczeństwa 
oraz integracji sieci transportowych i 
energetycznych, takich jak projekt 
gazociągu Nabucco, który ma szczególne 
znaczenie dla UE. Europejską politykę 
sąsiedztwa uzupełniają wielostronne, 
regionalne inicjatywy służące wspieraniu 
współpracy między UE i odpowiednimi 
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położeniem geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 
współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 
transnarodowym. Partnerstwo Wschodnie 
ma na celu stworzenie warunków 
niezbędnych do przyspieszenia procesu 
partnerstwa politycznego oraz pogłębienia 
integracji gospodarczej między UE a 
krajami Partnerstwa Wschodniego. 
Federacja Rosyjska i UE zawarły szeroko 
zakrojone partnerstwo strategiczne, 
odrębne od europejskiej polityki 
sąsiedztwa, wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią. 

grupami sąsiadujących krajów 
partnerskich, stojących przed wspólnymi 
wyzwaniami i/lub związanych położeniem 
geograficznym: Unia dla 
Śródziemnomorza, Partnerstwo Wschodnie 
oraz synergia czarnomorska. Unia dla 
Śródziemnomorza wspiera poprawę 
warunków społeczno-gospodarczych, 
solidarność, integrację regionalną, 
zrównoważony rozwój i budowanie 
wiedzy, podkreślając potrzebę zwiększenia 
współpracy finansowej celem wsparcia dla 
projektów o charakterze regionalnym i 
transnarodowym oraz pomocy dla MŚP. 
Partnerstwo Wschodnie ma na celu 
stworzenie warunków niezbędnych do 
przyspieszenia procesu partnerstwa 
politycznego oraz pogłębienia integracji 
gospodarczej między UE a krajami 
Partnerstwa Wschodniego. Federacja 
Rosyjska i UE zawarły szeroko zakrojone 
partnerstwo strategiczne, odrębne od 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
wyrażające się we wspólnych 
przestrzeniach oraz uzgodnionych mapach 
planach działania. Na szczeblu 
wielostronnym jest ono uzupełnione 
wymiarem północnym, który określa ramy 
współpracy między UE, Rosją, Norwegią i 
Islandią. 

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarówno upoważnienie ogólne, jak i 
upoważnienie związane z działaniami w 
zakresie zmiany klimatu muszą być 
zarządzane zgodnie z zasadami należytego 
zarządzania finansami.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBI stopniowo intensyfikuje swoją 
działalność w sektorach społecznych, 
takich jak ochrona zdrowia i edukacja.

3. EBI intensyfikuje swoją działalność w 
sektorach społecznych, takich jak ochrona 
zdrowia, edukacja i walka z bezrobociem, 
mając na uwadze osiąganie milenijnych 
celów rozwoju, a także w zakresie 
wzmacniania zdolności administracyjnych 
i skuteczności władz lokalnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W uzupełnieniu dokonywanej ex-ante 
oceny aspektów związanych z rozwojem 
EBI powinien wzmocnić monitorowanie 
projektów na etapie ich realizacji, między 
innymi w zakresie rozwojowych skutków 
projektu.

2. W uzupełnieniu dokonywanej ex-ante 
oceny aspektów związanych z rozwojem 
EBI powinien przeprowadzić dokładne 
monitorowanie projektów na etapie ich 
realizacji, między innymi w zakresie 
skutków projektu dla rozwoju, ochrony 
środowiska i praw człowieka. 
Monitorowanie obejmuje wydajność 
pośredników finansowych. Wyniki 
monitorowania powinny być regularnie 
podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zmaksymalizować synergię, 
współpracę oraz efektywność, a także 
zapewnić rozsądny podział ryzyka oraz 
spójne warunki dla projektów i sektorów, 
operacje finansowe EBI w coraz większym 

1. Aby zmaksymalizować synergię, 
współpracę oraz efektywność, a także 
zapewnić rozważny i rozsądny podział 
ryzyka oraz spójne warunki dla projektów i 
sektorów, operacje finansowe EBI w coraz 
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stopniu realizuje się – w stosownych 
przypadkach – we współpracy z innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi lub europejskimi 
dwustronnymi instytucjami finansowymi.

większym stopniu realizuje się – w 
stosownych przypadkach – we współpracy 
z innymi międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi lub europejskimi 
dwustronnymi instytucjami finansowymi.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja corocznie składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące operacji finansowych EBI 
realizowanych na mocy niniejszej decyzji. 
Sprawozdanie to zawiera ocenę operacji 
finansowych EBI w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, a także ocenę wkładu, jaki 
operacje finansowe EBI wnoszą w 
realizację celów polityki zewnętrznej i 
celów strategicznych UE. Sprawozdanie to 
zawiera w szczególności ocenę zgodności 
operacji finansowych EBI z niniejszą 
decyzją, przy uwzględnieniu wytycznych 
operacyjnych, o których mowa w art. 5, a 
także część dotyczącą wartości dodanej w 
zakresie realizacji celów polityki UE oraz 
część dotyczącą współpracy z Komisją 
oraz innymi międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi i instytucjami 
dwustronnymi, w tym w zakresie 
współfinansowania.

1. Komisja corocznie składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące operacji finansowych EBI 
realizowanych na mocy niniejszej decyzji. 
Sprawozdanie to zawiera ocenę operacji 
finansowych EBI w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, a także ocenę wkładu, jaki 
operacje finansowe EBI wnoszą w 
realizację celów polityki zewnętrznej i 
celów strategicznych UE. Sprawozdanie to 
zawiera w szczególności ocenę zgodności 
operacji finansowych EBI z niniejszą 
decyzją, przy uwzględnieniu wytycznych 
operacyjnych, o których mowa w art. 5, a 
także część dotyczącą wartości dodanej w 
zakresie realizacji celów polityki UE oraz 
część dotyczącą współpracy z Komisją 
oraz innymi międzynarodowymi 
instytucjami finansowymi i instytucjami 
dwustronnymi, w tym w zakresie 
współfinansowania. Sprawozdanie to 
zawiera w szczególności dokładne 
zestawienie wszystkich środków 
finansowych Unii wykorzystanych w 
połączeniu z finansowaniem EBI i w 
połączeniu ze środkami innych 
donatorów, co pozwoli na uzyskanie 
szczegółowego oglądu sytuacji w zakresie 
ryzyka finansowego związanego z 
operacjami finansowania 
przeprowadzanymi na mocy niniejszej 
decyzji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 EBI przedstawia 
Komisji sprawozdania roczne ze swoich 
operacji finansowych realizowanych na 
mocy niniejszej decyzji, w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, oraz z realizacji celów polityki 
zewnętrznej i celów strategicznych UE, w 
tym współpracy z Komisją oraz innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i instytucjami dwustronnymi.

2. Do celów ust. 1 EBI przedstawia 
Komisji sprawozdania roczne ze swoich 
operacji finansowych realizowanych na 
mocy niniejszej decyzji, w rozbiciu na 
poszczególne projekty, sektory, kraje i 
regiony, oraz z realizacji celów polityki 
zewnętrznej i celów strategicznych UE, w 
tym współpracy z Komisją oraz innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i instytucjami dwustronnymi. 
Każda umowa zawarta między EBI 
a innymi międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi lub instytucjami 
dwustronnymi, odnosząca się do 
prowadzenia operacji finansowych 
zgodnie z niniejszą decyzją, powinna być 
zgłoszona Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie w ramach rocznego sprawozdania 
Komisji, o którym mowa w art. 10 
niniejszej decyzji. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja przedstawi sprawozdanie 
końcowe w sprawie stosowania niniejszej 
decyzji.

W terminie do dnia 31 października 2014 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
końcowe w sprawie stosowania niniejszej 
decyzji.
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