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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wprowadzenie 

Od wielu lat wpływowe osobistości ze środowiska politycznego i akademickiego oraz ze 

społeczeństwa obywatelskiego opowiadają się za pobudzeniem inwestycji w UE, aby 

wypełnić lukę inwestycyjną, która powstała w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego. 

Owa luka inwestycyjna wywołała negatywną spiralę ograniczania wydatków, wzrastającego 

bezrobocia i utraty wiary w przyszłe postępy. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć 

wniosek Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

(EFIS). 

Nowe zachęty służące pobudzeniu inwestycji – dzięki wspieraniu ich gwarancjami UE – 

mogą przywrócić wiarę inwestorów, władz publicznych i przemysłu w przyszły wzrost. 

Dzięki uwolnieniu nowych inwestycji EFIS może stać się kołem zamachowym nowego cyklu 

inwestycyjnego, który będzie tworzyć miejsca pracy i nowe możliwości. Nowe inwestycje są 

potrzebne nie tylko do ożywienia unijnej gospodarki, lecz również do przekształcenia jej w 

odporną, innowacyjną, nikogo nie dyskryminującą i niskoemisyjną gospodarkę o obiegu 

zamkniętym.  

Zamiast tylko utrwalać stare tory gospodarki, inwestując w zwykłą wymianę niektórych 

elementów i konserwację, będziemy musieli inwestować w projekty, usługi i infrastrukturę, 

które stanowią nową jakość i dzięki którym będziemy mogli stawić czoło „nowym” 

wyzwaniom zagrażającym naszemu dobrobytowi i naszym interesom. Do wyzwań tych 

należy utrata konkurencyjności, powodująca zagrożenie zmiana klimatu, zależność od 

ubogich zasobów naturalnych o krytycznym znaczeniu, które pochodzą spoza UE, oraz 

jednocześnie występująca niestabilność i nieprzewidywalność cen energii i zasobów. 

Aby podjąć te wyzwania, UE stworzyła ambitne strategie w dziedzinie zatrudnienia, 

innowacji, edukacji, włączenia społecznego, klimatu i energii. Strategię „Europa 2020” 

sformułowano jako unijną strategię wzrostu na bieżącą dekadę, dzięki której gospodarka UE 

ma się stać „inteligentna, zrównoważona i sprzyjać włączeniu społecznemu”. Założeniem 

strategii klimatyczno-energetycznej 20/20/20, planu działania Komisji w zakresie energii do 

roku 2050, 7. planu działania w dziedzinie środowiska oraz konkluzji Rady z dnia 

28 października 2014 r. w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. jest 

niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym oraz realna transformacja europejskiego 

sektora transportu i energii. Niedawno zapoczątkowana strategia na rzecz unii energetycznej 

koncentruje się na rynku energetycznym, który będzie w większym stopniu wzajemnie 

połączony i będzie obejmował coraz więcej odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiał 

dzielenie się nimi, a ponadto w strategii tej podkreśla się znaczenie efektywności 

energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii. Program „Horyzont 2020” ustanowiono 

jako największy w historii unijny program badań i innowacji, który obiecuje zwiększenie 

innowacyjności dzięki wprowadzaniu doskonałych pomysłów z laboratorium na rynek. 

Program ten ustanawia bezpośrednie połączenie między badaniami naukowymi a 

innowacjami, a jego celem jest zagwarantowanie konkurencyjności Europy na świecie dzięki 

położeniu nacisku na doskonałość w badaniach naukowych, przywództwo sektora 

przemysłowego i podejmowanie wyzwań społecznych.  



 

PE549.399v03-00 4/71 AD\1059309PL.doc 

PL 

W naszym istotnym interesie leży to, by EFIS wzmocnił te strategie i umożliwił ich 

realizację, skupiając się na niezbędnych inwestycjach transformacyjnych w zrównoważoną i 

niskoemisyjną infrastrukturę transportową, infrastrukturę cyfrową i badawczą, energię ze 

źródeł odnawialnych, efektywność energetyczną, magazynowanie energii oraz wprowadzanie 

innowacyjnych produktów, usług i technologii na rynek.  

Jednocześnie należy uniknąć osłabienia polityki Unii wskutek realizowania szkodliwych cięć 

funduszy, które pomagają osiągnąć te ambitne cele lub wspierają nieoptymalne inwestycje 

albo inwestycje obarczone wysokim ryzykiem porzucenia przed końcem ich realizacji (z 

powodu ich niezgodności z celami długoterminowymi). 

Sprawozdawczyni formułuje zatem poprawki do proponowanego rozporządzenia, których 

celem jest: 

1. wprowadzenie alternatywy dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE, aby 

zachować środki dostępne w ramach programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc 

Europę”; 

2. objęcie wsparcia z EFIS ramami unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz przyczynienie się do 

realizacji celów energetycznych i klimatycznych dzięki skoncentrowaniu się na inwestycjach 

transformacyjnych w sektor transportowy i energetyczny oraz uniknięciu inwestycji 

skutkujących blokadą; 

3. przyczynienie się do realizacji ambitnych celów unii energetycznej dotyczących 

efektywności energetycznej. 

Najwięcej uwagi w niniejszej opinii poświęcono oczywiście kwestiom należącym do 

wyłącznych kompetencji komisji ITRE. 

1. Alternatywa dla finansowania funduszu gwarancyjnego UE 

Należy podkreślić, że zamiarem sprawozdawczyni nie jest ingerowanie w ogólne założenia 

gwarancji UE finansowanych z budżetu Unii. Dostępność gwarancji UE dla EBI jest prawnie 

i finansowo zagwarantowana z chwilą wejścia w życie rozporządzenia w sprawie EFIS oraz z 

chwilą podpisania umowy w sprawie EFIS przez EBI i KE. 

Sprawozdawczyni kwestionuje natomiast to, w jaki sposób ustanawia się i finansuje fundusz 

gwarancyjny UE. We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFIS finansowanie 

pozyskuje się w drodze cięć w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę” z 

pozycji budżetowych finansujących dotacje. Cięcia te wpłyną na integralność wspomnianych 

programów, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji strategicznych – takich jak badania 

podstawowe – w przypadku których trudno jest uzyskać współfinansowanie na rynku. 

Proponowane cięcia w programie „Horyzont 2020” najmocniej uderzą w przetargi w 

procedurze otwartej, a zatem ugodzą w obszary, gdzie środki z tego programu są szczególnie 

potrzebne. Ograniczenie środków w tych pozycjach budżetowych doprowadzi ostatecznie do 

osłabienia potencjału EFIS. 

Zaproponowana w sprawozdaniu alternatywa polega na zrezygnowaniu z cięć dokonywanych 
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z góry w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, ponieważ nie trzeba 

decydować a priori o schemacie finansowania funduszu gwarancyjnego.  

Finansowanie to można zapewnić w drodze stopniowego przeznaczania środków na 

zobowiązania, które będą zatwierdzane w ramach rocznej procedury budżetowej. W tym celu 

władza budżetowa powinna zastosować w odpowiednich przypadkach wszystkie dostępne 

mechanizmy elastyczności i właściwe przepisy rozporządzenia w sprawie WRF na lata 2014–

2020, które tylko ostatecznie mogą skutkować cięciami w budżecie programów w dziale 1A. 

2. Dostosowanie inwestycji z EFIS do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz poprawa spójności z 

unijną polityką środowiskową 

Inwestycje wspierane z EFIS powinny przyczyniać się do realizacji unijnej strategii na rzecz 

inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 

przyjętej w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. Aby poprawić 

koordynację unijnych strategii inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie nr 1303/2013 

przewidujące wspólne ramy strategiczne w celu wspierania harmonijnego, zrównoważonego i 

trwałego rozwoju w Unii. To zintegrowane podejście należy stosować odpowiednio do 

działań i projektów wspieranych z EFIS. EFIS powinien przyczyniać się do realizacji 

zatwierdzonych celów klimatycznych na rok 2020, 2030 i 2050, powinien zatem skupiać się 

na inwestycjach transformacyjnych w dekarbonizację europejskiego sektora transportowego i 

energetycznego i zamknięcie pętli materiałowej. Tymczasem należy unikać inwestycji w 

długotrwałą infrastrukturę wysokoemisyjną, które są obarczone wysokim ryzykiem 

porzucenia przed końcem ich realizacji, w przypadku gdyby trzeba było osiągnąć średnio- i 

długoterminowe cele klimatyczne. 

3. Urzeczywistnienie unii energetycznej i zajęcie się „sromotną porażką” obecnych strategii 

energetycznych 

W komunikacie Komisji (COM(2015)80) w sprawie unii energetycznej podkreśla się 

znaczenie efektywności energetycznej jako pełnoprawnego źródła energii oraz wyraźnie 

stwierdza się, że EFIS „daje możliwość uruchomienia znacznych inwestycji na renowację 

budynków”. Aby skorzystać z tej możliwości, rozporządzenie w sprawie EFIS powinno się 

szczególnie skupiać na efektywności energetycznej i powinno przewidywać przeznaczenie 

części wspólnych gwarancji na efektywność energetyczną, poprzez zapewnienie pomocy 

technicznej na rzecz ustanowienia specjalnych platform inwestycyjnych dotyczących 

łączonych projektów w dziedzinie efektywności energetycznej oraz poprzez rozszerzenie 

zakresu „klauzuli inwestycyjnej” na inwestycje w efektywność energetyczną. 

Przeznaczenie tych środków (co najmniej 20% przyznanych gwarancji należy przeznaczyć na 

inwestycje w efektywność energetyczną) jest absolutnie niezbędne, aby zrealizować ambitne 

cele unii energetycznej dotyczące efektywności energetycznej jako „pierwszego paliwa”. 

Doświadczenie pokazuje, że w ostatnim dziesięcioleciu na efektywność energetyczną 

przeznaczano znacznie mniej wsparcia (8% łącznego wsparcia na energię) niż na wszystkie 

inne opcje dostaw energii (energia ze źródeł odnawialnych, paliwa kopalne, energia jądrowa). 

Jeśli nie przeznaczy się środków konkretnie na ten cel, sytuacja ta się nie zmieni. 
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Sporządzona przez E3G1 analiza propozycji państw członkowskich dotyczących 

europejskiego planu inwestycyjnego wykazuje, że jedynie 5% projektów wymienionych przez 

państwa członkowskie obejmuje środki w zakresie efektywności energetycznej, 

inteligentnych miast lub zarządzania popytem. Efektywność energetyczna zamiast być 

„pierwszym źródłem energii”, faktycznie pozostaje ostatnią opcją. Główny ekonomista MAE 

Fatih Birol stwierdził, że efektywność energetyczna pozostaje „sromotną porażką” w 

strategiach politycznych większości krajów, ponieważ nie wykorzystano dwóch trzecich 

światowego potencjału gospodarczego na poprawę efektywności energetycznej. Działania w 

dziedzinie efektywności energetycznej są często połączeniem kilku mniejszych inwestycji, a 

zarządzanie nimi jest skomplikowane. Środki w dziedzinie efektywności energetycznej, jeśli 

są rozpatrywane pojedynczo, w sposób nieskoordynowany, generują duże koszty 

administracyjne i transakcyjne i często trudno je sfinansować. 

Należy zatem utworzyć specjalny instrument w ramach ECDI, aby zapewnić pomoc 

techniczną na rzecz utworzenia specjalnych platform inwestycyjnych w całej Europie w celu 

połączenia małych projektów, w szczególności w zakresie modernizacji budynków. 

Instrument ten może opierać się na doświadczeniu EBI (JESSICA) i wzorować się na dobrych 

przykładach zakończonych sukcesem krajowych programów modernizacji. Programy te 

świadczą o tym, że modernizacja na masową skalę przynosi liczne korzyści: tworzenie wielu 

miejsc pracy, doskonała rentowność, większe bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie MŚP 

oraz ograniczenie ubóstwa energetycznego. Dzięki skorzystaniu z EFIS korzyści te można 

zwiększyć i pomnożyć.  

4. Różne 

Sprawozdawczyni przedstawiła również poprawki dotyczące kwestii zarządzania EFIS. Bez 

wątpienia, jako przedstawicielka komisji mającej wyłączne kompetencje w dziedzinie 

kryteriów kwalifikowalności projektów, które mają otrzymać wsparcie, sprawozdawczyni 

pragnie również dopilnować, by wspierane projekty faktycznie spełniały te kryteria i 

realizowały zaproponowane cele. W szczególności cel ten przyświeca poprawkom w sprawie 

składu komitetu inwestycyjnego, ponieważ komitet ten będzie odpowiedzialny za bieżące 

podejmowanie decyzji o tym, które projekty powinny otrzymać wsparcie. Ponadto zdaniem 

sprawozdawczyni, aby EFIS funkcjonował zgodnie z warunkami, o których mowa w 

rozporządzeniu, należy zawrzeć przepisy gwarantujące właściwe przełożenie tych warunków 

na tekst umowy w sprawie utworzenia EFIS, którą Komisja podpisze z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym.  

Zaproponowano również pewne definicje dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP), małych spółek o średniej kapitalizacji i innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji, 

które w szczególności powinny skorzystać ze wsparcia w ramach EFIS. Uzasadnieniem tych 

poprawek jest przekonanie sprawozdawczyni, że przedsiębiorstwa te są szczególnie 

predysponowane do tworzenia realnych i innowacyjnych zmian, które generują gospodarczą i 

społeczną wartość dodaną, poprawiają zdrowie i codzienne warunki życia obywateli UE, a 

także pobudzają konkurencyjność UE. 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan” (Wybór Europy: wzrost 

niskoemisyjny czy duże ryzyko wysokoemisyjne? Analiza propozycji państw członkowskich dotyczących 

europejskiego planu inwestycyjnego), 28 stycznia 2015 r. 
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POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 

spowodował obniżenie poziomu inwestycji 

w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 

wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 

spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 

się we znaki brak inwestycji będący 

konsekwencją niepewności rynków co do 

perspektyw gospodarczych oraz ograniczeń 

budżetowych w państwach członkowskich. 

Brak inwestycji spowalnia ożywienie 

gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 

tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 

perspektywy wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjność. 

(1) Kryzys gospodarczy i finansowy 

spowodował obniżenie poziomu inwestycji 

w Unii. Inwestycje osiągnęły rekordową 

wysokość w 2007 r., a podczas kryzysu 

spadły o ok. 15 %. Unii szczególnie daje 

się we znaki brak inwestycji będący 

konsekwencją strategii, które obniżyły 

popyt globalny, i niepewności rynków co 

do perspektyw gospodarczych oraz 

ograniczeń budżetowych w państwach 

członkowskich. Brak inwestycji, zwłaszcza 

w regionach najbardziej dotkniętych 

kryzysem, spowalnia ożywienie 

gospodarcze i wpływa niekorzystnie na 

tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 

perspektywy wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjność, a jednocześnie 

potencjalnie uniemożliwia realizację 

celów strategii „Europa 2020” i celów w 

zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Konieczne jest podjęcie 

kompleksowych działań, aby wyjść z 

(2) Konieczne jest podjęcie 

kompleksowych działań, aby wyjść z 
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błędnego koła napędzanego brakiem 

inwestycji. Do stymulowania inwestycji 

konieczne są reformy strukturalne i 

odpowiedzialność budżetowa. Wraz z 

nowym impulsem do finansowania 

inwestycji mogą one przyczynić się do 

powstania pozytywnego sprzężenia 

zwrotnego polegającego na tym, że 

projekty inwestycyjne wpływają na wzrost 

zatrudnienia i popytu oraz prowadzą do 

trwałego zwiększenia potencjału wzrostu. 

błędnego koła napędzanego brakiem 

inwestycji. Do stymulowania inwestycji 

konieczne są reformy strukturalne i 

odpowiedzialność budżetowa, przy 

uwzględnieniu spójności społecznej i 

regionalnej. Wraz z nowym impulsem do 

finansowania inwestycji mogą one 

przyczynić się do powstania pozytywnego 

sprzężenia zwrotnego polegającego na tym, 

że projekty inwestycyjne wpływają na 

wzrost zatrudnienia i popytu oraz 

prowadzą do trwałego zwiększenia 

potencjału wzrostu, bez którego naprawa 

finansów publicznych nie będzie możliwa. 

Europejskie banki mogą zapewniać 

płynność, pełnić funkcję animatora rynku 

i udzielać pożyczek na finansowanie 

koniecznych inwestycji. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną 

Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz 

znaczeniu inwestycji w stymulowaniu 

popytu i zwiększaniu produktywności oraz 

wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała 

się do stworzenia klimatu inwestycyjnego 

sprzyjającemu większym inwestycjom. 

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną 

Inicjatywę na rzecz Wzrostu dała wyraz 

znaczeniu inwestycji w stymulowaniu 

popytu i zwiększaniu produktywności oraz 

wzrostu gospodarczego oraz zobowiązała 

się do stworzenia klimatu inwestycyjnego 

sprzyjającemu większym inwestycjom. 

EFIS powinien stanowić uzupełnienie 

ogólnej strategii na rzecz poprawy 

inwestycji w Unii, nie zastępując innych 

struktur inwestycyjnych i finansowych i 

nie umniejszając inwestycji Unii w naukę, 

badania i rozwój. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 

finansowego Unia poczyniła wysiłki na 

rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 

poprzez inicjatywy określone w strategii 

„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Europejski Bank 

Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 

swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 

inwestycji na terytorium Unii, częściowo 

poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 

2013 r. Konieczne są dalsze działania, 

które zagwarantują, że unijne 

zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 

zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 

będzie wykorzystywana skutecznie i 

ukierunkowana na finansowanie 

rentownych projektów inwestycyjnych. 

(4) W trakcie kryzysu gospodarczego i 

finansowego Unia poczyniła wysiłki na 

rzecz wspierania wzrostu, w szczególności 

poprzez inicjatywy określone w strategii 

„Europa 2020”, która nakreśliła drogę do 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. Europejski Bank 

Inwestycyjny („EBI”) również wzmocnił 

swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu 

inwestycji na terytorium Unii, częściowo 

poprzez podwyższenie kapitału w styczniu 

2013 r. Konieczne są działania w celu 

koordynacji strategii i instrumentów oraz 

działania, które zagwarantują, że unijne 

zapotrzebowanie na inwestycje zostanie 

zaspokojone, a płynność dostępna na rynku 

będzie wykorzystywana skutecznie i 

ukierunkowana na finansowanie projektów 

inwestycyjnych, które będą rentowne z 

punktu widzenia gospodarki, środowiska i 

społeczeństwa, które umożliwią tworzenie 

dobrej jakości miejsc pracy oraz 

rozszerzenie i poprawę bazy produkcyjnej 

państw członkowskich, szczególnie tych 

najbardziej dotkniętych kryzysem. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo wybrany 

przewodniczący Komisji Europejskiej 

przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 

swoje wytyczne polityczne dla przyszłej 

Komisji Europejskiej. Wezwał w nich do 

(5) Dnia 15 czerwca 2014 r. nowo wybrany 

przewodniczący Komisji Europejskiej 

przedstawił Parlamentowi Europejskiemu 

swoje wytyczne polityczne dla przyszłej 

Komisji Europejskiej. Zaapelował w nich 
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„zgromadzenia w ciągu następnych trzech 

lat nawet 300 mld EUR na dodatkowe 

inwestycje publiczne i prywatne w realną 

gospodarkę” w celu stymulowania 

inwestycji prowadzących do tworzenia 

miejsc pracy. 

o unię energetyczną, połączony jednolity 

rynek cyfrowy oraz „zgromadzenie w 

ciągu następnych trzech lat nawet 

300 000 000 000 EUR na dodatkowe 

inwestycje publiczne i prywatne w realną 

gospodarkę” w celu stymulowania 

inwestycji prowadzących do tworzenia 

miejsc pracy. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 

polepszyć poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 

i zwiększenie przewidywalności regulacji. 

Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, 

inwestycje w całej Europie powinny 

skorzystać na tych dodatkowych 

działaniach. 

(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy 

polepszyć poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku 

dzięki ustanowieniu faktycznie 

funkcjonalnego rynku kapitałowego, 

cyfrowego i energetycznego oraz 

ograniczeniu biurokracji i zwiększeniu 

przewidywalności regulacji. Działalność 

EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje w 

całej Europie powinny skorzystać na tych 

dodatkowych działaniach. 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) EFIS powinien przyczynić się do 

rozwiązania problemów związanych z 

finansowaniem i przeprowadzaniem 

inwestycji produkcyjnych w Unii i 

zapewnić lepszy dostęp do finansowania. Z 

lepszego dostępu do finansowania 

powinny skorzystać w szczególności małe i 

średnie przedsiębiorstwa. Należy również 

rozciągnąć korzyści z tego dostępu na 

przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, 

czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 3 

000 pracowników. Przezwyciężenie 

(10) EFIS powinien mieć dwojaki cel: 

przyczynić się do rozwiązania problemów 

związanych z finansowaniem i do 

wdrożenia długoterminowych 

produkcyjnych inwestycji strategicznych i 

transformacyjnych w Unii, które 

zapewniają natychmiastowe ożywienie 

europejskiej gospodarki, a także zapewnić 

przedsiębiorstwom zatrudniającym nie 

więcej niż 3 000 pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem podmiotów 

rozpoczynających działalność 
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obecnych trudności inwestycyjnych w 

Europie powinno przyczynić się do 

poprawy spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii. 

gospodarczą, firm odpryskowych, 

mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 

przedsiębiorstw i spółdzielni, lepszy dostęp 

do finansowania. Przezwyciężenie 

obecnych trudności inwestycyjnych w 

Europie powinno przyczynić się do 

poprawy konkurencyjności, potencjału 

innowacyjnego, spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej Unii oraz 

efektywności energetycznej i 

zasobooszczędności dzięki przekształceniu 

w zrównoważoną gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej gospodarczej 

wartości dodanej, przyczyniające się do 

osiągnięcia celów politycznych Unii. 

(11) EFIS powinien wspierać inwestycje 

strategiczne o wysokiej gospodarczej, 

społecznej i środowiskowej wartości 

dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia 

celów politycznych Unii, a także do 

spójności społecznej i terytorialnej Unii. 

Inwestycje te powinny być zgodne z 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu 

celami i kryteriami dotyczącymi 

transportu, telekomunikacji i energii, aby 

rozwinąć i zmodernizować infrastrukturę 

energetyczną, zwiększyć konkurencyjność 

i bezpieczeństwo unijnego systemu 

energetycznego, poprzez wspieranie 

międzysieciowych połączeń 

energetycznych i synchronizację systemów 

zasilania z resztą terytorium Unii, 

rozszerzenie stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych i zwiększenie efektywności 

energetycznej i zasobooszczędności, co 

przyczynia się do zrównoważonego 

wzrostu; poprzez rozwój sieci 

szerokopasmowych i cyfrowych sieci 

usług oraz zrównoważonych sieci 

transportowych, a także wykorzystanie 

potencjalnej synergii tych sektorów; które 
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to projekty wzmacniają europejską bazę 

naukowo-technologiczną, zacieśniają 

współpracę naukową instytucji 

akademickich i przemysłu, poprawiają 

wykorzystanie wyników badań i 

wprowadzanie ich na rynek, ułatwiają 

uzyskiwanie patentów i transfer 

technologii oraz przynoszą korzyści 

społeczeństwu, jak również poprawiają 

wykorzystanie gospodarczego i 

przemysłowego potencjału strategii na 

rzecz innowacji, badań i rozwoju 

technologicznego, w tym infrastruktury 

badawczej, obiektów pilotażowych i 

demonstracyjnych. EFIS powinien 

poprawić dostęp do finansowania i 

konkurencyjność przedsiębiorstw i innych 

podmiotów, ze szczególnym naciskiem na 

MŚP. EFIS powinien przyczynić się do 

przejścia na zrównoważoną i 

zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, a jednocześnie do 

pobudzania innowacji, umiejętności i 

tworzenia trwałych miejsc pracy na 

szczeblu lokalnym. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Biorąc pod uwagę, że małe spółki o 

średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 

pracowników oraz spółki o średniej 

kapitalizacji zatrudniające do 3 000 

pracowników stanowią najbardziej 

innowacyjny segment spółek sektora 

prywatnego i generują średnio większą 

liczbę patentów, innowacji procesu i 

innowacji produktu oraz wyższy zwrot z 

inwestycji, a jednocześnie mają do 

czynienia z podobnymi problemami co 

MŚP, jeżeli chodzi o dostęp do 

finansowania, powinno się w ramach 

EFIS dostosować część produktów 
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finansowych w szczególności do małych 

spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek 

o średniej kapitalizacji.  

Uzasadnienie 

Przy pewnego rodzaju projektach – szczególnie w działaniach w zakresie badań i innowacji – 

brak dostępu do finansowania ryzyka stanowi problem, którego doświadczają wszystkie 

rodzaje przedsiębiorstw, niezależnie od rozmiarów. Niemniej jednak skutki gospodarcze są 

dotkliwsze, gdy do finansowania nie mają dostępu spółki o średniej kapitalizacji, ponieważ to 

one regularnie okazują się najbardziej innowacyjnym segmentem spółek w sprawozdaniach 

monitorujących unijne badania i rozwój. Ich potrzeby finansowane powinny być 

uwzględnione w portfelu EFIS w sposób szczególny. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) Inwestycje wspierane z EFIS 

powinny przyczyniać się do realizacji 

istniejących unijnych programów i 

strategii oraz unijnej strategii na rzecz 

inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu przyjętej w konkluzjach 

Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 

2010 r. W związku z tym powinny one 

przyczyniać się do osiągnięcia celów, o 

których mowa w art. 170, 173, 179 i 194 

ust. 1 TFUE.  

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11c) Aby poprawić koordynację i 

integrację unijnych strategii 

inwestycyjnych, przyjęto rozporządzenie 

1303/2013 przewidujące wspólne ramy 

strategiczne; to zintegrowane podejście 
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należy stosować odpowiednio do działań i 

projektów wspieranych z EFIS. 

 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11d) W komunikacie Komisji 

(COM(2015)0080) w sprawie unii 

energetycznej podkreśla się znaczenie 

efektywności energetycznej jako 

pełnoprawnego źródła energii oraz 

wyraźnie stwierdza się, że EFIS daje 

możliwość uruchomienia znacznych 

inwestycji na renowację budynków. 

Uznaje się, że inwestycje w efektywność 

energetyczną stworzą nawet do 2 mln 

miejsc pracy do 2020 r. i potencjalnie 

kolejne 2 mln miejsc pracy do 2030 r. W 

celu dopilnowania, by EFIS realizował 

swój cel uruchamiania prywatnych 

inwestycji, tworzenia miejsc pracy, 

wspomagania odpornego rozwoju 

ekonomicznego i redukowania zakłóceń 

równowagi makroekonomicznej, 

konieczne jest specjalne skupienie się na 

efektywności energetycznej. Należy zatem 

zapewnić pomoc techniczną w ramach 

ECDI w celu utworzenia specjalnych 

platform inwestycyjnych przeznaczonych 

dla łączonych projektów w dziedzinie 

efektywności energetycznej. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 e (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11e) Z uwagi na potrzebę 

natychmiastowego pobudzenia gospodarki 
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europejskiej, komitet inwestycyjny 

powinien udzielać gwarancji w ramach 

EFIS wyłącznie na rzecz działań i 

projektów, w sprawie których zostaną 

zawarte i podpisane umowy w ciągu 

trzech lat od zaciągnięcia danego 

zobowiązania. Jeśli umowy na dane 

projekty lub działania nie zostaną 

podpisane w ciągu trzech lat od 

zaciągnięcia zobowiązania, zobowiązanie 

to musi wygasnąć. W ten sposób EFIS 

skupi się na działaniach, które przynoszą 

zarówno bezpośrednie wyniki, jak i trwały 

wzrost gospodarczy, a jednocześnie 

zapewniają europejską wartość dodaną. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 f (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11f) W celu dopilnowania, aby EFIS 

zrealizował swój cel, należy koniecznie 

przeznaczyć kwotę co najmniej 

5 000 000 000 EUR z EFIS na 

finansowanie EFI przez EBI, konkretnie 

na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz małych spółek o 

średniej kapitalizacji. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11g) W celu dopilnowania, aby EFIS 

realizował swój cel, należy koniecznie 

przeznaczyć kwotę co najmniej 

5 000 000 000 EUR z EFIS na 

finansowanie EFI przez EBI, konkretnie 

na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw, jak też oraz małych 
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spółek o średniej kapitalizacji oraz 

innowacyjnych MŚP i innowacyjnych 

spółek o średniej kapitalizacji. 

Uzasadnienie 

Nie ma potrzeby, aby przy EFIS wymyślać na nowo koło. Przez ostatnie kilka lat szereg 

innowacyjnych instrumentów finansowych przynoszących korzyści MŚP oraz małym spółkom 

o średniej kapitalizacji wprowadzono w ramach programu „Horyzont 2020” oraz COSME, a 

obecnie wprowadza się je poprzez EFI. Efekt mnożnikowy wynosi między 1:18 a 1:28, co 

sprawia, że kwalifikowalny popyt na finansowanie dwukrotnie przekracza możliwości 

podażowe. Część gwarancji powinna być zatem wykorzystana do uzupełnienia i dopełnienia 

pomyślnie funkcjonujących już instrumentów. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11h) W komunikacje Komisji w sprawie 

europejskiej strategii bezpieczeństwa 

energetycznego (COM(2014/0330)) 

podkreślono, że w celu poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego państwa 

członkowskie powinny zakończyć 

transponowanie przepisów dotyczących 

wewnętrznego rynku energii, szczególnie 

w zakresie zasad dotyczących rozdziału 

własnościowego, w tym przepisu, w myśl 

którego operatorzy systemów przesyłu 

kontrolowani przez podmioty spoza UE 

mają takie same obowiązki co operatorzy 

kontrolowani przez podmioty z UE; 

ostatnie doświadczenia związane z tym, iż 

pewni operatorzy spoza UE dążyli do 

uniknięcia przestrzegania przepisów 

unijnych na terytorium UE sprawiają 

jednak, że konieczne jest bardziej 

rygorystyczne stosowanie i wzmocnienie 

mających zastosowanie przepisów na 

szczeblu UE oraz państw członkowskich: 

można to ułatwić przepisem, zgodnie z 

którym do gwarancji unijnej kwalifikują 

się tylko takie projekty dotyczące gazu, 
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które są realizowane w sektorach 

infrastruktury gazowej w państwach 

członkowskich, gdzie skutecznie wdrożono 

rozdział własnościowy. 

Uzasadnienie 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 

 

 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wiele małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw o 

średniej kapitalizacji w całej Unii wymaga 

pomocy w przyciągnięciu finansowania 

rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o 

inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. 

EFIS powinien pomóc tym 

przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 

problemu braku kapitału, umożliwiając 

EBI i Europejskiemu Funduszowi 

Inwestycyjnemu („EFI”) przekazywanie 

bezpośrednich i pośrednich zastrzyków 

kapitału, a także udzielanie gwarancji 

wysokiej jakości sekurytyzacjom pożyczek 

i innym produktom tworzonym w związku 

z celami EFIS. 

(12) Wiele małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz małych spółek o 

średniej kapitalizacji, w tym podmiotów 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą i firm odpryskowych w całej 

Unii wymaga pomocy w przyciągnięciu 

finansowania rynkowego, w szczególności 

jeśli chodzi o inwestycje obarczone 

wysokim ryzykiem. EFIS powinien pomóc 

tym przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu 

problemu braku kapitału oraz 

niedoskonałości rynku, umożliwiając, w 

odpowiednich przypadkach, EBI i EFI 

przekazywanie bezpośrednich i pośrednich 

zastrzyków kapitału, a także udzielanie 

gwarancji wysokiej jakości sekurytyzacjom 

pożyczek i innym produktom tworzonym 

w związku z celami EFIS.  
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Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 

ramach EBI, aby korzystać z jego 

doświadczeń i udokumentowanych 

osiągnięć oraz aby jego działania jak 

najszybciej przyniosły oczekiwane 

pozytywne skutki. Działalność EFIS w 

zakresie finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o 

średniej kapitalizacji powinna być 

prowadzona za pośrednictwem EFI, aby 

korzystać z jego doświadczeń. 

(13) EFIS powinien zostać utworzony w 

ramach EBI, aby korzystać z jego 

doświadczeń i udokumentowanych 

osiągnięć oraz aby jego działania jak 

najszybciej przyniosły oczekiwane 

pozytywne skutki. Przekazywanie środków 

z EFIS małym i średnim 

przedsiębiorstwom, małym spółkom o 

średniej kapitalizacji oraz podmiotom 

rozpoczynającym działalność gospodarczą 

i firmom odpryskowych powinno być 

prowadzone za pośrednictwem EFI, aby 

korzystać z jego doświadczeń.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) EFIS powinien skupić się na 

projektach o dużej wartości dodanej pod 

względem społecznym i gospodarczym. W 

szczególności powinien być 

ukierunkowany na projekty, które 

sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, 

długoterminowemu wzrostowi i 

konkurencyjności. EFIS powinien 

wykorzystywać szereg produktów 

finansowych, w tym kapitał własny, 

zadłużenie lub gwarancje, które najlepiej 

odpowiadają potrzebom poszczególnych 

projektów. Tak szeroki wachlarz 

produktów powinien sprawić, że EFIS 

będzie zdolny dostosowywać się do 

potrzeb rynku, a jednocześnie zachęcać do 

prywatnych inwestycji w projekty. EFIS 

nie powinien zastępować finansowania 

prywatno-rynkowego, ale powinien 

(14) EFIS powinien skupić się na 

projektach o dużej wartości dodanej pod 

względem społecznym, środowiskowym i 

gospodarczym. EFIS powinien wspierać 

projekty, które spełniają kryteria i 

realizują cele ustanowione w niniejszym 

rozporządzeniu, które sprzyjają tworzeniu 

trwałych miejsc pracy o wysokiej jakości, 

długoterminowemu zrównoważonemu 

wzrostowi i konkurencyjności oraz które 

pomagają w osiągnięciu celów UE w 

zakresie badań i rozwoju, innowacji, 

klimatu i energii oraz rynku cyfrowego. 

EFIS powinien wykorzystywać szereg 

produktów finansowych, w tym kapitał 

własny, quasi-kapitał własny, zadłużenie 

lub gwarancje, które najlepiej odpowiadają 

potrzebom poszczególnych projektów. Tak 

szeroki wachlarz produktów powinien 
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przyciągać finansowanie z sektora 

prywatnego poprzez usuwanie 

niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 

jak najskuteczniejszego strategicznego 

wykorzystanie środków publicznych. 

Wymóg zgodności z zasadami pomocy 

państwa powinien przyczynić się do 

takiego skutecznego i strategicznego 

wykorzystania środków publicznych. 

sprawić, że EFIS będzie zdolny 

dostosowywać się do potrzeb rynku, a 

jednocześnie zachęcać do prywatnych 

inwestycji w projekty. EFIS nie powinien 

zastępować ani wypierać finansowania 

prywatno-rynkowego lub produktów 

zapewnianych przez regionalne i krajowe 

banki prorozwojowe, ale powinien 

przyciągać finansowanie z sektora 

prywatnego poprzez usuwanie 

niedoskonałości rynku w celu zapewnienia 

jak najskuteczniejszego strategicznego 

wykorzystanie środków publicznych. 

Wymóg zgodności z zasadami pomocy 

państwa powinien przyczynić się do 

takiego skutecznego i strategicznego 

wykorzystania środków publicznych. 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Przy wyborze projektów, które mają 

otrzymać wsparcie z EFIS, należy zwracać 

szczególną uwagę na efektywność 

energetyczną; przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących projektów w zakresie 

produkcji lub transportu energii należy 

ocenić, czy celów dotyczących 

bezpieczeństwa dostaw nie można zamiast 

tego osiągnąć w bardziej zrównoważony i 

oszczędny sposób, dzięki ograniczeniu 

popytu na energię, zwiększeniu 

efektywności energetycznej lub przez 

zmiany popytu; służy to dopilnowaniu, by 

projekty w dziedzinie efektywności 

energetycznej konkurowały na równych 

warunkach, w tym pod względem analizy 

kosztów i korzyści, z projektami, które 

mają na celu zwiększenie dostaw energii 

lub rozwinięcie nowej infrastruktury; 

Uzasadnienie 

W komunikacie COM(2015) 80 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie unii energetycznej 
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zatytułowanym „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest 

przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu” podkreślono, że „konieczna jest gruntowna 

rewizja podejścia do efektywności energetycznej i potraktowania jej jako pełnoprawnego 

źródła energii, przedstawiającego sobą wartość zaoszczędzonej energii. W ramach przeglądu 

struktury rynku Komisja zapewni, aby efektywność energetyczna i działania po stronie popytu 

mogły konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii”. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 

dzięki czemu będzie uzupełniać obecne 

działania. EFIS powinien finansować 

działania w całej Unii, w tym w państwach, 

które zostały najbardziej dotknięte 

kryzysem finansowym. EFIS powinien być 

wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 

w których niemożliwe jest skorzystanie z 

innych źródeł finansowania na rozsądnych 

warunkach. 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na 

projekty o wyższym profilu ryzyka i zysku 

niż istniejące instrumenty EBI i Unii, 

dzięki czemu będzie uzupełniać i 

dopełniać obecne działania. Nawet wyższy 

profil ryzyka powinien być akceptowany w 

odniesieniu do projektów badawczych, 

rozwojowych i innowacyjnych. EFIS 

powinien finansować działania w całej 

Unii, unikając koncentracji geograficznej 

oraz ułatwiając inwestycje w regionach, 

gdzie rynki kapitałowe są mniej 

rozwinięte, w tym w państwach, które 

zostały najbardziej dotknięte kryzysem 

finansowym, oraz tam gdzie inwestycje 

wyrażone jako procent PKB znacząco 

zmalały. EFIS powinien być 

wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach, 

w których niemożliwe jest skorzystanie z 

innych źródeł finansowania na rozsądnych 

warunkach. 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Zachęty rynkowe i dodatkowość 

wytwarzane przez EFIS powinny 

gwarantować, że jego działania będą 

skierowane na społecznie i gospodarczo 
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rentowne projekty bez żadnej 

wcześniejszej alokacji regionalnej, w 

szczególności w celu zaspokojenia 

wysokich potrzeb inwestycyjnych lub 

wyeliminowania niedoskonałości rynku. 

Państwom członkowskim, których rynki 

finansowe są mniej rozwinięte, należy 

udzielić stosownej pomocy technicznej, 

aby zapewnić możliwość osiągnięcia 

ogólnych celów niniejszego 

rozporządzenia. Jednocześnie EFIS 

powinien być w stanie wspierać projekty 

racjonalne ekologicznie oraz przynosić 

korzyści branżom i technologiom 

cechującym się wysokim potencjałem 

wzrostu. 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 

inwestycje rentowne gospodarczo i 

technicznie wykonalne, które mogą być 

obarczone pewnym ryzykiem, ale 

jednocześnie spełniają szczególne wymogi 

finansowania przez EFIS. 

(16) EFIS powinien być ukierunkowany na 

inwestycje rentowne gospodarczo i 

technicznie wykonalne oraz mogące 

uzyskać wsparcie bankowe zgodnie z 

warunkami proponowanymi przez portfel 

produktów EFIS, ale które napotykają 

trudności przy wprowadzaniu ich na 

rynek. Ponadto średnie ryzyko wiążące się 

z projektem wspieranym przez EFIS 

powinno być wyższe niż możliwe w 

jakimkolwiek innym portfelu 

inwestycyjnym dostępnym w UE, a EFIS 

powinien być ukierunkowany na 

okołorynkowe innowacje, które wymagają 

dalszego wsparcia w celu przejścia przez 

„dolinę śmierci”. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) EFIS powinien posiadać 

odpowiednią strukturę zarządzania, której 

funkcje powinny być współmierne do 

wyłącznych celów zapewnienia 

właściwego wykorzystania gwarancji UE. 

Tę strukturę zarządzania powinny 

tworzyć: rada kierownicza, dyrektor 

zarządzający i komitet inwestycyjny. Nie 

powinna ona naruszać procesu 

decyzyjnego EBI, ani ingerować w ten 

proces; nie powinna też zastępować 

organów zarządzających EBI. Rada 

kierownicza powinna opracowywać 

wytyczne inwestycyjne, na podstawie 

których komitet inwestycyjny powinien 

decydować o wykorzystaniu gwarancji 

UE. Wytyczne te powinny uzupełniać 

ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 

wytyczne dotyczące wykorzystywania 

gwarancji UE, a nie stać z nimi w 

sprzeczności. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych 

dotyczących wytycznych inwestycyjnych. 

Dyrektor zarządzający powinien 

odpowiadać za bieżące zarządzanie EFIS i 

prowadzić prace przygotowawcze 

związane z posiedzeniami komitetu 

inwestycyjnego. 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 

EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 

projekty o średniej kapitalizacji będzie 

podejmować komitet inwestycyjny. W 

skład komitetu inwestycyjnego powinni 

(17) Decyzję o wykorzystaniu środków z 

EFIS na projekty infrastrukturalne i duże 

projekty o średniej kapitalizacji będzie 

podejmować komitet inwestycyjny. W 

skład komitetu inwestycyjnego powinni 
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wchodzić niezależni eksperci posiadający 

dużą wiedzę i doświadczenie w 

dziedzinach związanych z projektami. 

Komitet inwestycyjny powinien 

odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 

której rolą powinno być nadzorowanie 

realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 

korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 

powinien zasilać finansowanie EFI, aby 

umożliwić mu wspieranie projektów w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz przedsiębiorstw o średniej 

kapitalizacji. 

wchodzić niezależni eksperci posiadający 

dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie 

konstruowania i finansowania projektów 

oraz projektów inwestycyjnych w 

sektorach określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, jak również w dziedzinie 

rynków geograficznych wewnątrz Unii. 

Komitet inwestycyjny powinien 

odpowiadać przed radą kierowniczą EFIS, 

której rolą powinno być nadzorowanie 

realizacji celów EFIS. Aby odpowiednio 

korzystać z doświadczenia EFI, EFIS 

powinien zasilać finansowanie EFI, aby 

umożliwić mu wspieranie projektów w 

sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz małych spółek o średniej kapitalizacji. 

Decyzje podejmowane przez komitet 

inwestycyjny powinny być wolne od 

jakiejkolwiek zbędnej ingerencji, tak aby 

zagwarantować jego pełną niezależność, 

co jest sprawą kluczową dla utrzymania 

zaufania inwestorów. 

 

 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Dla osiągnięcia celu przejrzystości, 

rozliczalności i niezależności rady 

kierowniczej i komitetu inwestycyjnego 

należy przyjąć i wprowadzić system 

zapobiegający konfliktom interesów. 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17b) Komitet inwestycyjny czuwa nad 

tym, aby ogólna strategia inwestycyjna 
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EFI w odniesieniu do inwestycji objętych 

gwarancją UE przestrzegała celów i 

kryteriów ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu.  Bieżące zarządzanie, 

wybór projektów i działania następcze w 

stosunku do nich powinny jednak 

pozostawać w kompetencji EFI. 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17c) W celu dopilnowania, by cele 

określone w niniejszym rozporządzeniu 

zostały zrealizowane, a projekty 

obejmowały szeroki zakres geograficzny 

obszaru Unii, należy udzielać pomocy 

technicznej państwom członkowskim, 

których rynki kapitałowe są mniej 

rozwinięte w porównaniu z innymi 

państwami członkowskimi. 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 

inwestycji, Unia powinna udzielić 

gwarancji w wysokości 16 000 000 000 

EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 

portfela powinna mieć określony górny 

limit zależny od typu instrumentu, np. 

dług, kapitał własny lub gwarancja, który 

powinien być wyrażony jako procent 

wolumenu portfela zobowiązań 

pozostających do spłaty. Szacuje się, że 

dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 

000 000 000 EUR przekazaną przez EBI, 

(18) Aby umożliwić EFIS wspieranie 

inwestycji, Unia powinna udzielić 

gwarancji w wysokości 16 000 000 000 

EUR. Gwarancja udzielana na poziomie 

portfela powinna mieć określony górny 

limit zależny od typu instrumentu, np. 

dług, kapitał własny lub gwarancja, który 

powinien być wyrażony jako procent 

wolumenu portfela zobowiązań 

pozostających do spłaty. Szacuje się, że 

dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 

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

800 000 000 EUR dodatkowych środków 

na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 

60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 

powinna wygenerować w Unii łącznie 315 

000 000 000 EUR środków na inwestycje 

w latach 2015 do 2017. Gwarancje 

przypisane do projektów, które zostaną 

ukończone bez uruchomienia gwarancji, 

stają się dostępne dla nowych działań. 

pomoc z EFIS powinna wygenerować 60 

800 000 000 EUR dodatkowych środków 

na inwestycje po stronie EBI i EFI. Kwota 

60 800 000 000 EUR ze wsparcia EFIS 

powinna wygenerować w Unii łącznie co 

najmniej 315 000 000 000 EUR środków 

na inwestycje w ciągu trzech lat od 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. Gwarancje przypisane do 

projektów, które zostaną ukończone bez 

uruchomienia gwarancji, stają się dostępne 

dla nowych działań w okresie dostępności 

tych gwarancji. 

Uzasadnienie 

W związku z potrzebą natychmiastowego ożywienia klimatu inwestycyjnego w Europie nie 

należy zwlekać z podpisywaniem umów w ramach EFIS. Oczywiście do objęcia wsparciem 

powinny być wybierane wyłącznie faktycznie kwalifikujące się projekty. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja 

Europejska przedstawiła komunikat 

dotyczący tego, w jaki sposób będzie 

stosowała obowiązujące postanowienia 

paktu stabilności i wzrostu. Krajowe 

współfinansowanie działań wspieranych 

przez EFIS, również w okresie 

przejściowym, kwalifikuje się do 

elastyczności przewidzianej w 

obowiązujących postanowieniach paktu 

stabilności i wzrostu przyjętych w 

komunikacie Komisji z dnia 13 stycznia 

2015 r., zgodnie z zawartymi w nim 

warunkami i ograniczeniami.  
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Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) W celu dopilnowania, by EFIS 

realizował swój dwojaki cel, należy 

koniecznie przeznaczyć kwotę 

5 000 000 000 EUR z EFIS na 

finansowanie EFI przez EBI, konkretnie 

na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz małych spółek o 

średniej kapitalizacji, jak też 

innowacyjnych MŚP i innowacyjnych 

spółek o średniej kapitalizacji. 

Uzasadnienie 

Aby EFIS mógł realizować swój dwojaki cel, należy sprecyzować, jaka część gwarancji musi 

zostać zarezerwowana na dostęp do finansowania ryzyka na rzecz MŚP i małych spółek o 

średniej kapitalizacji. Poprawka powiązana z poprawką dotyczącą art. 1, art. 5 ust. 2 lit. e) i 

art. 7. 

 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18c) W celu dopilnowania, by EFIS 

zrealizował swój cel, należy koniecznie 

przeznaczyć kwotę 5 000 000 000 EUR z 

EFIS na finansowanie EFI przez EBI, 

konkretnie na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz małych spółek o 

średniej kapitalizacji i innowacyjnych 

MŚP; 

 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Uczestnictwo w EFIS powinno być 

otwarte dla podmiotów trzecich, co 

umożliwi dalsze zwiększenie jego zasobów. 

Mogą to być państwa członkowskie, 

krajowe banki prorozwojowe lub agencje 

publiczne będące własnością państw 

członkowskich lub przez nie 

kontrolowane, podmioty sektora 

prywatnego oraz, za zgodą istniejących 

uczestników, podmioty spoza Unii. 

Podmioty trzecie mogą przekazywać 

środki bezpośrednio do EFIS i 

uczestniczyć w strukturze zarządzającej 

EFIS. 

(19) Aby osiągnąć docelową kwotę 

315 000 000 000 EUR w jak najkrótszym 

czasie, krajowe banki lub instytucje 

prorozwojowe oraz platformy i fundusze 

inwestycyjne, przy wsparciu gwarancji 

EFIS, powinny odgrywać przewodnią rolę 

we wskazywaniu rentownych projektów, 

opracowywaniu, a w stosownych 

przypadkach łączeniu projektów oraz 

przyciąganiu potencjalnych inwestorów. 

W związku z tym powinno być możliwe 

tworzenie platform makroregionalnych w 

celu wspierania w perspektywie 

regionalnej projektów transgranicznych 

lub grup projektów w państwach 

członkowskich. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Podmioty trzecie mogą 

współfinansować projekty wraz z EFIS, 

przekazując środki na poszczególne 

projekty lub w ramach specjalnych 

platform inwestycyjnych, które obsługują 

określone obszary geograficzne lub 

sektory. 

(20) Podmioty trzecie mogą 

współfinansować projekty wraz z EFIS, 

przekazując środki na poszczególne 

projekty lub w ramach specjalnych 

platform inwestycyjnych, które obsługują 

określone obszary geograficzne lub 

sektory. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na platformy inwestycyjne, które skupiają 

się na przynoszących przemianę sektorach 

o wysokiej gospodarczej i społecznej 

wartości dodanej, a także platformy 

inwestycyjne, które łączą niewielkie 

projekty o charakterze zrównoważonym i 

innowacyjnym, zwłaszcza realizowane 

przez regiony, miasta i MŚP; na przykład 

projekty w dziedzinie efektywności 

energetycznej polegające na modernizacji 

budynków oraz projekty dotyczące 

inteligentnych sieci oraz nowych usług dla 
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obywateli opartych na innowacyjnych 

narzędziach cyfrowych. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

kryteriów kwalifikowalności państwa 

członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy na rzecz inwestycji 

strukturalnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów 

wspieranych przez gwarancję UE. 

Elastyczność zaproponowanego podejścia 

powinna zwiększyć potencjał przyciągania 

inwestorów w obszarach inwestycji, 

którymi zajmuje się EFIS.  

(21) EFIS powinien mieć charakter 

uzupełniający i dodatkowy względem 

bieżących programów regionalnych, 

krajowych i unijnych, jak również 

zwyczajowych działań EBI. Pod 

warunkiem spełnienia wszystkich 

odnośnych kryteriów kwalifikowalności 

osoby trzecie mogą współfinansować 

wspólnie z EFIS poszczególne projekty 

lub uczestniczyć w platformach 

inwestycyjnych związanych z sektorami 

geograficznymi lub tematycznymi, a 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

dowolnego rodzaju unijnego 

finansowania, w tym z europejskich 

funduszy na rzecz inwestycji 

strukturalnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów 

wspieranych przez gwarancję UE. 

Elastyczność zaproponowanego podejścia 

powinna zwiększyć potencjał przyciągania 

inwestorów w obszarach inwestycji, 

którymi zajmuje się EFIS, oraz 

angażowania partnerów społecznych i 

władz publicznych. 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Zgodnie z Traktatem o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 

infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 

przez EFIS powinny być zgodne z 

(22) Zgodnie z Traktatem o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej projekty 

infrastrukturalne i inwestycyjne wspierane 

przez EFIS powinny być zgodne z 
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zasadami pomocy państwa. W związku z 

tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 

podstawowe warunki na potrzeby oceny 

pod względem zgodności z zasadami 

pomocy państwa, które spełniać będzie 

musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 

do otrzymania finansowania w ramach 

EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 

projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 

EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 

poddawane uproszczonej i przyspieszonej 

analizie pod względem zgodności z 

zasadami pomocy państwa, w której 

jedynym dodatkowym elementem oceny 

Komisji będzie proporcjonalność pomocy 

publicznej (brak nadmiernej 

rekompensaty). Komisja zapowiedziała 

również, że zapewni dalsze wytyczne w 

odniesieniu do tych podstawowych 

warunków, w dążeniu do 

zagwarantowania efektywnego 

wykorzystania zasobów publicznych. 

zasadami pomocy państwa. W związku z 

tym Komisja ogłosiła, że sformułuje 

podstawowe warunki na potrzeby oceny 

pod względem zgodności z zasadami 

pomocy państwa, które spełniać będzie 

musiał każdy projekt, aby kwalifikować się 

do otrzymania finansowania w ramach 

EFIS. Komisja zapowiedziała, że jeżeli 

projekt spełni te warunki i otrzyma środki z 

EFIS, wszelkie dodatkowe wsparcie będzie 

poddawane uproszczonej i przyspieszonej 

analizie pod względem zgodności z 

zasadami pomocy państwa, w której 

jedynym dodatkowym elementem oceny 

Komisji będzie proporcjonalność pomocy 

publicznej (brak nadmiernej 

rekompensaty). W celu zapewnienia 

skutecznego wykorzystania środków 

publicznych Komisja powinna zapewnić 

dalsze wskazówki, aby zagwarantować 

pełną zgodność z zasadami pomocy 

państwa dotyczącymi danych sektorów. 

Wymóg zgodności z zasadami pomocy 

państwa powinien przyczynić się do 

efektywnego wykorzystania zasobów 

EFIS. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) EBI powinien regularnie 

przeprowadzać oceny działań wspieranych 

przez EFIS, w celu oszacowania ich 

zasadności, wyników i skutków oraz 

określenia aspektów mogących 

udoskonalić przyszłe działania. Oceny 

takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności i analizy długookresowej 

stabilności. 

(25) EBI oraz Komisja powinny regularnie 

przeprowadzać oceny działań wspieranych 

przez EFIS, w celu oszacowania ich 

zasadności, wyników i skutków, a także 

ich koordynacji oraz spójności z innymi 

unijnymi strategiami politycznymi i 

instrumentami, oraz określenia aspektów 

mogących udoskonalić przyszłe działania. 

Oceny takie powinny przyczynić się do 

rozliczalności i analizy długookresowej 

stabilności. 
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Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę potrzeby zagwarantowania przez prawodawcę przejrzystości oraz 

odpowiedniego poziomu kontroli, ocena i następująca po niej sprawozdawczość są kluczem 

do zapewnienia sprawnego wdrożenia EFIS. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych i organów 

zarządzających europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinien 

wspomagać tworzenie i przygotowanie 

projektów w całej Unii. ECDI powinien 

stanowić punkt kompleksowej obsługi w 

zakresie pomocy technicznej związanej z 

inwestycjami na terytorium Unii. 

(26) W celu wsparcia działań w zakresie 

finansowania prowadzonych przez EFIS 

powinno powstać Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”). 

ECDI, korzystając z doświadczenia 

Komisji, EBI, krajowych banków 

prorozwojowych, instytucji zarządzających 

europejskimi funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi oraz z najlepszych praktyk 

wytworzonych w trakcie realizacji 

projektów takich jak ELENA (europejskie 

wsparcie energetyki na poziomie 

lokalnym), InnovFin (Fundusze unijne 

dla innowatorów) i EFEE (Europejski 

Fundusz na rzecz Efektywności 

Energetycznej), powinien wspomagać 

tworzenie, przygotowywanie i 

konsolidację projektów w całej Unii. ECDI 

powinien stanowić punkt kompleksowej 

obsługi w zakresie pomocy technicznej 

związanej z inwestycjami na terytorium 

Unii, zapewniając, tam gdzie to możliwe, 

pomoc techniczną na zasadach 

zdecentralizowanych. Ustanowienie ECDI 

jako pojedynczego punktu kontaktowego 

oraz nowe usługi przez niego świadczone 

nie powinny w żaden sposób zmieniać 

celu istniejących programów pomocy 

technicznej ani wpływać na ich jakość lub 

możliwości w zakresie wykonywania 

powierzonych im zadań. 
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Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) ECDI wykorzystuje zwłaszcza dobre 

praktyki stosowane w takich programach 

jak ELENA (europejskie wsparcie 

energetyki na poziomie lokalnym), EFEE 

(Europejski Fundusz na rzecz 

Efektywności Energetycznej), JEREMIE 

(Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw), 

JASPERS (wspólna inicjatywa wsparcia 

projektów w regionach europejskich), 

JESSICA (wspólne europejskie wsparcie 

na rzecz trwałych inwestycji w obszarach 

miejskich) i JASMINE (Wspólne 

działania na rzecz wspierania instytucji 

mikrofinansowych w Europie); W 

stosownych przypadkach ECDI kieruje 

promotorów projektów do tych podmiotów 

i za ich pośrednictwem świadczy pomoc 

techniczną. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Aby pokryć ryzyko związane z 

gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć 

fundusz gwarancyjny. Fundusz 

gwarancyjny powinien zostać utworzony z 

napływających stopniowo płatności z 

budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny 

powinien być następnie zasilany również 

dochodami i spłatami z tytułu projektów 

korzystających ze wsparcia EFIS oraz 

kwotami odzyskanymi od dłużników 

zalegających ze spłatami, w przypadkach 

gdy fundusz gwarancyjny wywiązał się już 

(27) Aby pokryć ryzyko związane z 

gwarancją UE dla EBI, należy stworzyć 

fundusz gwarancyjny. Fundusz 

gwarancyjny powinien zostać utworzony z 

napływających stopniowo płatności z 

budżetu Unii. Fundusz gwarancyjny 

powinien być następnie zasilany również 

dochodami i spłatami z tytułu projektów 

korzystających ze wsparcia EFIS oraz 

kwotami odzyskanymi od dłużników 

zalegających ze spłatami, w przypadkach 

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

wynagrodzenie powstałe w wyniku 

działalności EFIS, które przekracza 

kwotę/potrzeby docelowe funduszu 

gwarancyjnego, jest przekazywane do 

odpowiednich pozycji budżetu UE, które 

zostały zmniejszone w celu utworzenia 

funduszu gwarancyjnego EFIS. 

Uzasadnienie 

Nadwyżkowe środki powracające oraz dochody, które przekraczają kwotę docelową 

gwarancji UE, powinny zostać ponownie włączone do budżetu ogólnego Unii i ponownie 

przydzielone do pozycji budżetowych, które początkowo wspierały fundusz gwarancyjny.  

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) W celu częściowego sfinansowania 

wkładu pochodzącego z budżetu Unii 

należy zmniejszyć pule dwóch 

programów: „Horyzont 2020” – program 

ramowy w zakresie badań naukowych i 

innowacji (2014–2020), ustanowionego 

na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20132, 

oraz instrumentu „Łącząc Europę” 

ustanowionego na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1316/20133. EFIS nie powiela celów tych 

programów. Zmniejszenie puli obu 

programów, aby sfinansować fundusz 

gwarancyjny, sprawi jednak, że inwestycje 

w niektórych dziedzinach podlegających 

tym programom będą większe niż byłoby 

to możliwe tylko za ich pośrednictwem. 

EFIS powinien mieć możliwość 

lewarowania gwarancji UE, aby 

zwielokrotnić skutki finansowe w 

dziedzinie badań, rozwoju, innowacji i 

transportu, infrastruktury 

telekomunikacyjnej i energetycznej w 

porównaniu do skutków, jakie mogłyby 

(29) Na wkład z budżetu Unii do budżetu 

funduszu gwarancyjnego UE zezwolenia 

będą stopniowo udzielać Parlament 

Europejski i Rada w ramach rocznej 

procedury budżetowej do roku 2020. W 

tym celu władza budżetowa powinna 

zastosować w odpowiednich przypadkach 

wszystkie dostępne mechanizmy 

elastyczności i właściwe przepisy 

rozporządzenia w sprawie WRF na lata 

2014–2020 i zapewnić maksymalną 

linearność oraz zagwarantować 

funkcjonowanie i wykonalność 

finansowania zgodnie z przewidzianym w 

WRF budżetem tych wieloletnich 

zobowiązań cechujących niektóre 

aktualne programy unijne, np. „Horyzont 

2020” i instrument „Łącząc Europę”. 

Finansowanie funduszu gwarancyjnego 

powinno podlegać korekcie w ramach 

śródokresowego przeglądu wieloletnich 

ram finansowych, który ma się rozpocząć 

najpóźniej pod koniec 2016 r., jak 

przewidziano w art. 2 rozporządzenia 

Rady (UE) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 
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zostać osiągnięte w tych dziedzinach w 

przypadku spożytkowania środków na 

dotacje w ramach zaplanowanych 

programów „Horyzont 2020” i 

instrumentu „Łącząc Europę”. Należy 

zatem przekierować do EFIS część 

środków finansowych przewidzianych 

obecnie dla tych programów. 

2013 r. określającego wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014–2020. Z uwagi na 

coraz większe zapotrzebowanie na 

działania polityczne i programy 

wydatkowania na szczeblu unijnym w celu 

pobudzenia wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy w Europie, w 

ramach tej korekty należy zwiększyć 

dostępne marginesy i środki na 

zobowiązania w dziale 1a. 

__________________  

2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 ustanawiające 

„Horyzont 2020” – program ramowy w 

zakresie badań naukowych i innowacji 

(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 

1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 

s. 104). 

 

3 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010 ( Dz.U. L 348 

z 20.12.2013, s. 129). 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32a) Państwa członkowskie powinny 

mieć możliwość uczestniczenia w 

tworzeniu europejskiego katalogu 

projektów inwestycyjnych, również 

poprzez przekazywanie Komisji i EBI 

informacji na temat projektów 

inwestycyjnych na swoim terytorium. 

Przed uruchomieniem takiego katalogu 

Komisja i EBI powinny przeprowadzić 

odpowiednie konsultacje z państwami 
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członkowskimi, ekspertami oraz 

zainteresowanymi stronami dotyczące 

zasad i wytycznych dla projektów, które 

mają się znaleźć w katalogu, oraz 

szablonów do celów publikowania 

informacji o poszczególnych projektach. 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli europejskich, EBI 

powinien składać regularne sprawozdania 

do Parlamentu Europejskiego i Rady na 

temat postępów i wpływu EFIS. 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności 

wobec obywateli europejskich od wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia 

Komisja powinna składać Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdania z oceny stosowania 

gwarancji UE i dotyczące spełnienia 

ogólnych celów i kryteriów 

ustanowionych w niniejszym 

rozporządzeniu, w tym w zakresie 

uruchomienia kapitału prywatnego, 

dodatkowości oraz gospodarczej i 

społecznej wartości dodanej. W 

stosownych przypadkach do sprawozdania 

powinien zostać dołączony wniosek do 

Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zmiany niniejszego 

rozporządzenia. EBI we współpracy z EFI 

powinien co pół roku przedkładać Komisji 

Europejskiej, Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

działań EBI i EFIS w zakresie 

finansowania i inwestycji, zawierające 

informacje na temat tego, które projekty 

zostały sfinansowane, jakie instrumenty 

finansowe zastosowano, jaki jest stan 

realizacji finansowanych projektów oraz 

jakie straty poniesiono w ramach EFIS. 

W przypadku nieudanych projektów 

sprawozdanie to powinno zawierać 

dogłębną analizę sytuacji, ze zwróceniem 

uwagi na możliwe niekorzystne skutki dla 

funduszu gwarancyjnego.  
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Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 

inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 

dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniającym do 

3 000 pracowników, nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie ze względu na 

różnice w zdolności budżetowej, natomiast 

ze względu na rozmiary tych celów 

możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na 

poziomie Unii, może ona podjąć działania 

zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 

w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

określoną w tym artykule, niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tych celów, 

(36) Ponieważ cele niniejszego 

rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie 

inwestycji w Unii i zapewnienie lepszego 

dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniającym do 

3 000 pracowników, nie mogą zostać 

osiągnięte w sposób wystarczający przez 

same państwa członkowskie, natomiast ze 

względu na rozmiary tych celów możliwe 

jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 

Unii, może ona podjąć działania zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności, określoną w tym 

artykule, niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów, 

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Komisja i EBI powinny zawrzeć 

umowę precyzującą warunki określone w 

niniejszym rozporządzeniu na potrzeby 

zarządzania funduszem EFIS przez 

Komisję i EBI. Umowa ta nie powinna 

naruszać określonych w Traktatach 

kompetencji unijnego prawodawcy, 

władzy budżetowej ani EBI, w związku z 

czym powinna się ograniczać do 

elementów natury głównie technicznej i 

administracyjnej, które to elementy – choć 
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są inne niż istotne – są jednak konieczne 

do skutecznego wdrożenia EFIS. Umowa 

ta, wraz z wytycznymi inwestycyjnymi, 

powinna zostać przyjęta przez Komisję w 

drodze aktu delegowanego. 

Uzasadnienie 

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 

elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii prawodawcy. Umowa powinna wdrażać te 

decyzje. Umowa w sprawie EFIS powinna być przyjęta w drodze aktu delegowanego, aby 

umożliwić odpowiednią kontrolę ze strony prawodawcy. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja zawiera umowę z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) w 

sprawie utworzenia Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych („EFIS”). 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych („EFIS”), gwarancję UE i 

fundusz gwarancyjny UE. 

 2. W tym celu niniejsze rozporządzenie 

przewiduje, że Komisja wynegocjuje 

projekt umowy z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym („EBI”) w sprawie 

zarządzania Europejskim Funduszem na 

rzecz Inwestycji Strategicznych („EFIS”). 

Umowa ta będzie zawierać wyłącznie 

elementy techniczne i administracyjne i 

będzie w pełni zgodna z wymogami 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 

 3. Komisja jest uprawniona do 

przystąpienia do umowy w sprawie EFIS 

w imieniu Unii oraz do zaakceptowania 

późniejszych poprawek do niej, w drodze 

aktu delegowanego zgodnie z art. 17, pod 

warunkiem że umowa w sprawie EFIS 

spełnia wymogi niniejszego 

rozporządzenia. 

EFIS ma na celu wspieranie inwestycji w 

Unii oraz zapewnienie zwiększonego 

dostępu do finansowania 

4. EFIS ma na celu wspieranie inwestycji 

w Unii prowadzących do 

konkurencyjnego i trwałego wzrostu 
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przedsiębiorstwom zatrudniających do 3 

000 pracowników, w tym zwłaszcza małym 

i średnim przedsiębiorstwom, poprzez 

zwiększenie zdolności EBI do ponoszenia 

ryzyka („umowa w sprawie EFIS”). 

gospodarczego w celu wypełnienia luki 

inwestycyjnej pomiędzy państwami 

członkowskimi Unii.  Celem EFIS jest 

wspieranie poprzez zapewnienie EBI 

zdolności do ponoszenia ryzyka: 

 – długoterminowych, produktywnych i 

strategicznych inwestycji; 

 – zwiększonego dostępu do finansowania 

przedsiębiorstwom zatrudniającym nie 

więcej niż 3 000 pracowników, ze 

szczególnym uwzględnieniem podmiotów 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

małych spółek o średniej kapitalizacji.  

2. Do umowy w sprawie EFIS mogą 

przystąpić państwa członkowskie. Za 

zgodą podmiotów uczestniczących, do 

umowy w sprawie EFIS mogą przystąpić 

inne podmioty trzecie, w tym krajowe 

banki prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich 

lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 

sektora prywatnego. 

5. Do umowy w sprawie EFIS mogą 

przystąpić państwa członkowskie, na 

warunkach w niej określonych. Za zgodą 

podmiotów uczestniczących, do umowy w 

sprawie EFIS mogą przystąpić inne 

podmioty trzecie, w tym krajowe banki 

prorozwojowe lub agencje publiczne 

będące własnością państw członkowskich 

lub przez nie kontrolowane, oraz podmioty 

sektora prywatnego. 

 6. Komitet inwestycyjny udziela gwarancji 

na mocy niniejszego rozporządzenia 

wyłącznie na rzecz działań i projektów, w 

sprawie których zostaną zawarte i 

podpisane umowy w ciągu trzech lat od 

zaciągnięcia danego zobowiązania. Jeśli 

umowy na dane działania lub projekty nie 

zostaną podpisane w ciągu trzech lat od 

zaciągnięcia zobowiązania, zobowiązanie 

to musi wygasnąć. 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 1a 

 Definicje 
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 Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje: 

 (a) „krajowe banki prorozwojowe” lub 

„krajowe instytucje prorozwojowe” 

oznaczają podmioty prawne, które 

prowadzą działalność finansową na 

zasadzie profesjonalnej i którym państwo 

członkowskie powierza – na szczeblu 

centralnym, regionalnym lub lokalnym – 

mandat do prowadzenia publicznej 

działalności rozwojowej lub promocyjnej 

która służy zaradzeniu niedoskonałościom 

rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie 

inwestycji; 

 (b) „platformy inwestycyjne” oznaczają 

spółki celowe, rachunki zarządzane, 

umowne uzgodnienia dotyczące 

współfinansowania lub podziału ryzyka, 

bądź uzgodnienia ustanowione w dowolny 

inny sposób, za pomocą których podmioty 

kierują wkład finansowy w celu 

sfinansowania pewnej liczby projektów 

inwestycyjnych w Unii; 

 (c) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub 

„MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa zgodnie z definicją 

zawartą w zaleceniu Komisji 

2003/361/WE; 

 (d) „małe spółki o średniej kapitalizacji” 

oznaczają podmioty prawne zatrudniające 

maksymalnie 499 pracowników, jak 

określono w wytycznych Komisji C(2014) 

34/2; 1a 

 (g) „dodatkowość” oznacza wsparcie przez 

EFIS operacji, które służą zaradzeniu 

niedoskonałościom rynku, lukom 

inwestycyjnym lub nieoptymalnej sytuacji 

w zakresie inwestycji i które w danym 

okresie, w tym samym zakresie bądź na 

rozsądnych warunkach nie mogły zostać 

przeprowadzone w ramach zwykłych 

instrumentów EBI bez wsparcia ze strony 

EFIS lub nie mogły zostać 

przeprowadzone w takim samym zakresie 

w danym okresie bądź na rozsądnych 

warunkach w ramach instrumentów EFI i 
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UE lub instrumentów oferowanych przez 

regionalne banki prorozwojowe, krajowe 

banki prorozwojowe i banki komercyjne.  

W związku z powyższym gwarancja UE 

może być łączona z istniejącymi 

instrumentami finansowymi UE lub może 

być wykorzystywana do ich uzupełnienia, 

przyspieszenia lub wzmocnienia. 

 (h) „umowa w sprawie EFIS” oznacza 

instrument prawny, za pomocą którego 

Komisja i EBI precyzują warunki 

określone w niniejszym rozporządzeniu na 

potrzeby zarządzania EFIS; 

 (i) „umowa w sprawie ECDI” oznacza 

instrument prawny, za pomocą którego 

Komisja i EBI precyzują warunki 

określone w niniejszym rozporządzeniu na 

potrzeby wdrożenia ECDI; 

 _____________ 

 1a Wytyczne dotyczące pomocy państwa na 

wspieranie inwestycji kapitału 

podwyższonego ryzyka 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) postanowienia dotyczące utworzenia 

EFIS jako osobnego, jednoznacznie 

identyfikowalnego i przejrzystego 

instrumentu gwarancyjnego oraz 

odrębnego rachunku zarządzanego przez 

EBI; 

(a) uzgodnienia dotyczące utworzenia 

EFIS, jak również kwotę i warunki wkładu 

finansowego, który ma zostać przekazany 
przez EBI, w tym warunki finansowania 

lub gwarancji przekazywanych przez EBI 

za pośrednictwem EFIS do Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego („EFI”), które 

nie mogą być niższe niż 5 500 000 000 

EUR. 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(c) warunki finansowania 

przekazywanego przez EBI za 

pośrednictwem EFIS do Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego („EFI”); 

(c) uzgodnienia dotyczące gwarancji UE, 

która jest gwarancją bezwarunkową, 

nieodwołalną i na żądanie na rzecz EBI, 

w tym: 

 (i) szczegółowe zasady udzielania 

gwarancji UE, zgodnie z art. 7, w tym 

m.in. warunki gwarancji i zdefiniowane w 

niej limity dla portfeli poszczególnych 

rodzajów instrumentów; 

 (ii) wymogi, zgodnie z którymi 

wynagrodzenie z tytułu podejmowania 

ryzyka ma być rozdzielane pomiędzy 

podmioty uczestniczące w sposób 

proporcjonalny do ich udziału w 

podejmowaniu ryzyku; 

 (iii) wymogi, aby wynagrodzenie dla Unii i 

płatności z tytułu gwarancji UE były 

terminowe i były dokonywane raz do roku 

po unettowieniu wszystkich zysków i strat 

z tytułu działań; 

 (iv) wymogi regulujące wykorzystanie 

gwarancji UE zgodnie z art. 5 niniejszego 

rozporządzenia, w tym m.in. warunki 

płatności, takie jak konkretne ramy 

czasowe, odsetki z tytułu należnych kwot i 

niezbędne uzgodnienia dotyczące 

płynności; 

 (v) postanowienia i procedury dotyczące 

dochodzenia roszczeń, które powierza się 

EBI zgodnie z art. 7 ust. 4; 

Uzasadnienie 

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 

elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 

przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 

przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach. 
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Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(d) postanowienia dotyczące zarządzania 

EFIS zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla 

Statutu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego; 

(d) zasady zatwierdzania przez komitet 

inwestycyjny wykorzystywania gwarancji 

UE na poszczególne projekty zgodnie z 

niniejszym rozporządzeniem, w 

szczególności art. 2a; 

Uzasadnienie 

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 

elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 

przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 

przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(e) szczegółowe zasady udzielania 

gwarancji UE zgodnie z art. 7, w tym 

górne limity dla portfeli poszczególnych 

rodzajów instrumentów, zasady dotyczące 

uruchomienia gwarancji UE, które – za 

wyjątkiem ewentualnych strat kapitału 

własnego – następuje tylko raz do roku po 

unettowieniu zysków i strat, i 

wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz 

wymóg, aby wynagrodzenie z tytułu ryzyka 

było rozdzielane między podmioty 

uczestniczące w sposób proporcjonalny do 

ich odpowiedniego udziału w ryzyku; 

(e) procedury przedkładania wniosków 

inwestycyjnych i zatwierdzania wniosków 

w sprawie wykorzystania gwarancji UE, w 

tym: 

 (i) procedurę przesyłania projektów do 

komitetu inwestycyjnego; 

 (ii) wymóg, zgodnie z którym procedura 

przedkładania i zatwierdzania wniosków 

w sprawie wykorzystania gwarancji UE 

pozostaje bez uszczerbku dla przepisów 
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decyzyjnych EBI określonych w Statucie 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

 (iii) zasady doprecyzowujące przepisy 

przejściowe określone na mocy art. 20, w 

szczególności sposób, w jaki działania 

podpisane przez EBI w okresie, o którym 

mowa w art. 20, zostaną objęte gwarancją 

UE. 

Uzasadnienie 

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 

elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 

przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 

przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach. 

 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(f) postanowienia i procedury dotyczące 

dochodzenia roszczeń; 

(f) procedury dotyczące przedkładania 

wniosków inwestycyjnych i zatwierdzania 

wniosków w sprawie wykorzystania 

gwarancji UE, w tym: 

 (i) procedura przesyłania projektów do 

komitetu inwestycyjnego; 

 (ii) wymóg, zgodnie z którym procedura 

przedkładania i zatwierdzania wniosków 

w sprawie wykorzystania gwarancji UE 

pozostaje bez uszczerbku dla przepisów 

decyzyjnych EBI określonych w Statucie 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

 (iii) zasady doprecyzowujące przepisy 

przejściowe określone na mocy art. 20, w 

szczególności sposób, w jaki działania 

podpisane przez EBI w okresie, o którym 

mowa w art. 20, zostaną objęte gwarancją 

UE. 
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Uzasadnienie 

Umowa w sprawie EFIS powinna mieć charakter czysto administracyjny, a kluczowe 

elementy inicjatywy powinny pozostawać w gestii ustawodawcy. W związku z tym stosowne 

przepisy powinny być częścią rozporządzenia, a nie umowy w sprawie EFIS. Szczegółowe 

przepisy zostały umieszczone w stosownych miejscach. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(g) wymogi dotyczące wykorzystania 

gwarancji UE, w tym określone ramy 

czasowe i kluczowe wskaźniki 

skuteczności działania;  

(g) wymogi dotyczące wykorzystania 

gwarancji UE, takie jak zgodność z celami 

i kryteriami określonymi w art. 5 ust. 2, a 

także określone ramy czasowe i kluczowe 

wskaźniki skuteczności działania, w tym 

tworzenie miejsc pracy i udział MŚP; 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(j) warunki gwarancji UE. skreślona 

Uzasadnienie 

Szczegółowe przepisy obejmujące ten aspekt zostały ujęte powyżej. 

 

 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera j a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ja) wszelkie inne warunki o charakterze 

administracyjnym lub organizacyjnym 
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konieczne do zarządzania EFIS. 

 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

wyraźny rozdział między działaniami EBI 

prowadzonymi ze wsparciem EFIS a 

pozostałymi działaniami EBI. 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

wyraźny rozdział między działaniami EBI 

prowadzonymi ze wsparciem EFIS a 

pozostałymi działaniami EBI. 

Zastosowanie mają jednak wytyczne i 

kryteria przyjęte przez EBI w dniu 23 

lipca 2013 r. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 

ramach EBI. ECDI ma na celu 

wykorzystanie istniejących struktur 

doradczych EBI i Komisji na potrzeby 

świadczenia usług doradczych w zakresie 

identyfikowania projektów 

inwestycyjnych, ich przygotowania i 

rozwijania oraz działanie jako punkt 

kompleksowego doradztwa technicznego 

w dziedzinie finansowania projektów w 

Unii. Działalność ECDI obejmuje 

wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy 

technicznej w zakresie konstruowania 

projektów, wykorzystania innowacyjnych 

instrumentów finansowych, partnerstw 

publiczno-prywatnych oraz doradztwo, we 

właściwych przypadkach, dotyczące 

odpowiednich zagadnień z zakresu 

Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

utworzenie Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) w 

ramach EBI, które będzie świadczyć usługi 

doradcze w zakresie identyfikowania 

projektów inwestycyjnych zgodnych z 

celami i kryteriami określonymi w art. 5 

ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 
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prawodawstwa UE. 

 ECDI wykorzystuje istniejące struktury 

doradcze EBI i Komisji oraz w miarę 

możliwości w sposób zdecentralizowany 

będzie: 

 (a) działać jako punkt doradztwa 

technicznego i wsparcia w zakresie 

identyfikowania, przygotowywania i 

rozwoju projektów inwestycyjnych; a 

także udzielać wsparcia dotyczącego 

wykorzystania pomocy technicznej w 

zakresie konstruowania projektów, 

innowacyjnych instrumentów 

finansowych, partnerstw publiczno-

prywatnych oraz porad, we właściwych 

przypadkach, dotyczących odpowiednich 

zagadnień z zakresu prawodawstwa UE 

poprzez uwzględnienie różnic między 

państwami członkowskimi, zwłaszcza w 

przypadku państw ze słabiej rozwiniętymi 

rynkami kapitałowymi; 

 (b) szczególnie wspierać platformy 

inwestycyjne, które skupiają się na 

sektorach o wysokiej gospodarczej i 

społecznej wartości dodanej lub łączą 

mniejsze projekty, zwłaszcza realizowane 

przez regiony, miasta i MŚP, w większe 

projekty umożliwiające skorzystanie z 

oferty banków; kłaść szczególny nacisk na 

informowanie i wspieranie innowacyjnych 

przedsiębiorców; 

 (c) tworzyć specjalne instrumenty pomocy 

technicznej służące ustanowieniu 

platform inwestycyjnych na rzecz 

łączonych projektów w dziedzinie 

efektywności energetycznej na szczeblu 

zdecentralizowanym; 

 (d) zapewniać wsparcie techniczne i 

finansowe w zakresie korzystania z EFIS 

zdecentralizowanym instytucjom, które 

wdrażają podobne programy pomocy 

technicznej na szczeblu lokalnym; 

maksymalnie wykorzystywać wiedzę 

lokalną w celu ułatwienia wsparcia EFIS 

w całej Unii; 



 

PE549.399v03-00 46/71 AD\1059309PL.doc 

PL 

 (e) działać jako punkt kompleksowej 

obsługi dla władz i promotorów projektów 

lub kierować ich do instytucji 

wymienionych w ust. 4;  

 (f) zapewniać strukturalną wymianę 

informacji i najlepszych praktyk między 

wszystkimi zainteresowanymi stronami 

zaangażowanymi w EFIS, szczególnie w 

zakresie przygotowywania projektów. 

 (g) zapewniać platformy 

zdecentralizowanej pomocy technicznej 

wspierające rozwój MŚP, w tym 

podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą i firm odpryskowych, oraz 

ich współpracę z uczelniami i 

organizacjami badawczymi. 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 

wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 

krajowych banków prorozwojowych oraz 

organów zarządzających europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi. 

Na drodze do osiągnięcia tego celu ECDI 

wykorzystuje doświadczenie EBI, Komisji, 

krajowych banków prorozwojowych oraz 

instytucji zarządzających europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi. ECDI wykorzystuje 

zwłaszcza dobre praktyki stosowane w 

istniejących programach pomocy 

technicznej.  

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Krajowe wkłady do EFIS podlegają tym 

samym zasadom, co inne wydatki i 

inwestycje publiczne, muszą stanowić 

priorytet polityki budżetowej i nie mogą 
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naruszać przepisów paktu stabilności. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

EFIS zarządza rada kierownicza EFIS, 

która określa jego kierunki działania, 

strategiczny podział zasobów oraz 

ustanawia procedury i postępowanie, w 

tym postępowanie dotyczące inwestycji w 

projekty, które EFIS może wspierać, oraz 

profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 5 ust. 2. Rada 

kierownicza EFIS wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego. 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

EFIS zarządza rada kierownicza EFIS. 

Rada kierownicza określa jego 

strategiczne kierunki działania, 

strategiczny podział zasobów oraz polityki 

i procedury operacyjne, w tym politykę 

inwestycyjną dotyczącą projektów, które 

EFIS może wspierać, oraz profil ryzyka 

EFIS, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem oraz sporządza w tym 

celu wytyczne inwestycyjne uzupełniające, 

ale nie stojące w sprzeczności z 

wytycznymi z art. 5 ust. 2 dotyczącymi 

korzystania z gwarancji UE, które to 

wytyczne realizuje komitet inwestycyjny. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 17 

dotyczących wytycznych inwestycyjnych. 

2. Dopóki jedynymi podmiotami 

uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 

liczba członków i głosów w radzie 

kierowniczej EFIS przyznawana jest w 

oparciu o wielkość wkładu danego 

podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. 

2. Dopóki jedynymi podmiotami 

uczestniczącymi w EFIS są Unia i EBI, 

liczba członków i głosów w radzie 

kierowniczej EFIS przyznawana jest w 

oparciu o wielkość wkładu danego 

podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. 

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje 

w drodze konsensusu. 

Rada kierownicza EFIS podejmuje decyzje 

w drodze konsensusu. 

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 

podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 

liczba członków i głosów w radzie 

kierowniczej EFIS przyznawana jest w 

oparciu o wielkość wkładu danego 

podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. 

Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 

Komisji i EBI zmienia się odpowiednio. 

3. Jeżeli do umowy sprawie EFIS przystąpi 

podmiot trzeci zgodnie z art. 1 ust. 2, 

liczba członków i głosów w radzie 

kierowniczej EFIS przyznawana jest w 

oparciu o wielkość wkładu danego 

podmiotu w formie gotówki lub gwarancji. 

Zgodnie z ust. 2 liczba członków i głosów 

Komisji i EBI zmienia się odpowiednio. 

Rada kierownicza EFIS dąży do 

podejmowania decyzji w drodze 

Rada kierownicza EFIS dąży do 

podejmowania decyzji w drodze 
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konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS 

nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w 

terminie określonym przez 

przewodniczącego, decyzję podejmuje się 

zwykłą większością głosów. 

konsensusu. Jeżeli rada kierownicza EFIS 

nie jest w stanie osiągnąć konsensusu w 

terminie określonym przez 

przewodniczącego, decyzję podejmuje się 

zwykłą większością głosów. 

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 

podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 

przeciw. 

Decyzja rady kierowniczej nie może zostać 

podjęta, jeżeli Komisja lub EBI wyraża 

przeciw. 

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

stanowisko dyrektora zarządzającego, 

którego zadaniem jest bieżące zarządzanie 

EFIS i przygotowywanie posiedzeń 

komitetu inwestycyjnego, o którym mowa 

w ust. 5, i przewodniczenie tym 

posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego 

wspomaga w wykonywaniu jego zadań 

zastępca dyrektora zarządzającego. 

4. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

stanowisko dyrektora zarządzającego, 

którego zadaniem jest bieżące zarządzanie 

EFIS i przygotowywanie posiedzeń 

komitetu inwestycyjnego, o którym mowa 

w ust. 5, i przewodniczenie tym 

posiedzeniom. Dyrektora zarządzającego 

wspomaga w wykonywaniu jego zadań 

zastępca dyrektora zarządzającego. 

Dyrektor zarządzający składa radzie 

kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania 

z działalności EFIS. 

Dyrektor zarządzający składa radzie 

kierowniczej EFIS kwartalne sprawozdania 

z działalności EFIS. 

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 

zarządzającego są powoływani przez radę 

kierowniczą EFIS na wspólny wniosek 

Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią 

kadencję. 

Dyrektor zarządzający i zastępca dyrektora 

zarządzającego są powoływani przez radę 

kierowniczą EFIS na wspólny wniosek 

Komisji i EBI na odnawialną trzyletnią 

kadencję. 

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje 

powołanie w EFIS komitetu 

inwestycyjnego, którego zadaniem jest 

ocena zgodności potencjalnych działań z 

polityką inwestycyjną EFIS i 

zatwierdzanie wsparcia działań przy 

pomocy gwarancji UE zgodnie z art. 5, 

niezależnie od lokalizacji geograficznej 

tych działań. 

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że 

w ramach EFIS ma działać komitet 

inwestycyjny, który ma odpowiadać za 

ocenę pełnej zgodności potencjalnych 

działań z celami i kryteriami określonymi 

w art. 5 niniejszego rozporządzenia i 

niezależnie od lokalizacji geograficznej 

tych działań. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

sześciu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci powinni 

posiadać duże doświadczenie rynkowe w 

dziedzinie finansowania projektów i są 

powoływani przez radę kierowniczą EFIS 

na trzyletnią, odnawialną kadencję. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi 

co najmniej sześciu niezależnych 

ekspertów i dyrektor zarządzający. 

Powołując ekspertów komitetu 

inwestycyjnego, rada kierownicza EFIS 

zapewnia, by skład tego komitetu był 

zróżnicowany tak, by zapewnić posiadanie 

przez nich dużego doświadczenia 

rynkowego w dziedzinie konstruowania i 

finansowania projektów w dziedzinach 

związanych z projektami inwestycyjnymi 
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wymienionymi w art. 5 ust. 2. 

 Komitet inwestycyjny jest powoływany 

przez radę kierowniczą EFIS na 

maksymalnie trzyletnią, odnawialną 

kadencję. Ekspertów powołuje się na 

podstawie otwartej i przejrzystej procedury 

wyboru. 

Decyzje komitetu inwestycyjnego 

podejmowane są zwykłą większością 

głosów. 

Decyzje komitetu inwestycyjnego 

podejmowane są zwykłą większością 

głosów. 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu 

do działań w zakresie finansowania i 

inwestycji prowadzonych na terytorium 

Unii i objętych niniejszym 

rozporządzeniem („gwarancja UE”). 

Gwarancja UE udzielana jest jako 

gwarancja na żądanie w odniesieniu do 

instrumentów, o których mowa w art. 6. 

Unia udziela nieodwołanej i 

bezwarunkowej gwarancji w odniesieniu 

do działań z zakresu finansowania i 

inwestycji prowadzonych na terytorium 

Unii i objętych niniejszym 

rozporządzeniem („gwarancja UE”). 

Gwarancja UE udzielana jest jako 

gwarancja na żądanie w odniesieniu do 

instrumentów, o których mowa w art. 6. 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Gwarancja UE udzielana jest EBI w 

odniesieniu do działań w zakresie 

finansowania i inwestycji zatwierdzonych 

przez komitet inwestycyjny, o którym 

mowa w art. 3 ust. 5, lub finansowania EFI 

na potrzeby prowadzania przez EBI 

działań w zakresie finansowania i 

inwestycji zgodnie z art. 7 ust. 2. Działania 

te muszą być zgodne z polityką Unii i 

wspierać następujące cele: 

Gwarancja UE udzielana jest w odniesieniu 

do działań EBI z zakresu finansowania i 

inwestycji zatwierdzonych przez komitet 

inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 

5, lub finansowania EFI na potrzeby 

prowadzenia przez EBI działań z zakresu 

finansowania i inwestycji zgodnie z art. 7 

ust. 2 zatwierdzonych przez komitet 

inwestycyjny. Działania te muszą być 

zgodne z polityką Unii i wspierać co 

najmniej jeden z następujących celów: 
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(a) rozwój infrastruktury, w tym w 

dziedzinie transportu, w szczególności w 

ośrodkach przemysłowych, w dziedzinie 

energii, w szczególności połączenia 

międzysieciowe, oraz w dziedzinie 

infrastruktury cyfrowej; 

(a) rozwój infrastruktury transportowej, w 

szczególności w ośrodkach 

przemysłowych; 

(b) inwestycje w kształcenie i szkolenie, 

zdrowie, badania i rozwój, technologie 

informacyjno-komunikacyjne oraz 

innowacje; 

(b) rozwój i modernizacja infrastruktury 

energetycznej, zgodnie z priorytetami unii 

energetycznej, ramami polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2020, 

2030 i 2050, zwłaszcza połączeń 

międzysystemowych, inteligentnych sieci 

energetycznych na poziomie dystrybucji, 

magazynowania energii i synchronizacji 

rynków; 

(c) propagowanie energii odnawialnej oraz 

efektywności energetycznej i 

zasobooszczędności; 

(c) propagowanie energii odnawialnej, 

efektywności energetycznej, 

zasobooszczędności i oszczędności energii, 

ze szczególnym naciskiem na 

ograniczanie popytu na energię za 

pomocą zarządzania popytem i 

modernizacji budynków; 

(d) projekty infrastrukturalne w 

dziedzinie środowiska, zasobów 

naturalnych, rozwoju urbanistycznego i w 

dziedzinie spraw społecznych; 

(d) rozwój technologii informatycznych i 

komunikacyjnych, w dziedzinie 

infrastruktury cyfrowej i 

telekomunikacyjnej oraz 

szerokopasmowych sieci w całej Unii; 

(e) wsparcie finansowe dla 

przedsiębiorstw, o których mowa w art. 1 

ust. 1, w tym finansowanie ryzyka 

aktywów obrotowych. 

(e) inwestycje w innowacje, badania 

naukowe i rozwój, w tym infrastrukturę 

badawczą, projekty pilotażowe i 

demonstracyjne, współpracę między 

środowiskiem akademickim a przemysłem 

oraz transfer wiedzy i technologii; 

 (f) inwestycje w edukację, szkolenia, 

umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości; 

 (g) inwestycje w innowacyjne rozwiązania 

w zakresie zdrowia, takie jak e-zdrowie, i 

nowe skuteczne leki, oraz w sektor 

społeczny; 

 (h) inwestycje w sektorze kreatywnym i 

kulturalnym; 

 (i) inwestycje w projekty i infrastrukturę w 

dziedzinie ochrony środowiska i 
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zarządzania środowiskiem;  wzmacnianie 

usług ekosystemowych i zrównoważonego 

rozwoju urbanistycznego;  

 (j) wsparcie finansowe, w tym 

finansowanie ryzyka aktywów 

obrotowych, dla MŚP, podmiotów 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą, firm odpryskowych i małych 

spółek o średniej kapitalizacji za 

pośrednictwem EFI, oraz spółek o 

średniej kapitalizacji w celu zapewnienia 

wiodącej pozycji technologicznej 

innowacyjnych i zrównoważonych 

sektorów; 

 (k) finansowanie projektów zgodnych z 

celami programu „Horyzont 2020” i 

instrumentu „Łącząc Europę”; 

 EFIS wspiera tylko projekty i działania, 

które: 

 (a) są spójne z polityką Unii i przyczyniają 

się do inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu; spełniają cele wymienione 

w art. 9 i są zgodne z art. 10 i 

załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013; 

 (b) są rentowne gospodarczo i technicznie 

wykonalne; 

 (c) zapewniają dodatkowość; 

 (d) maksymalizują uruchomienie kapitału 

sektora prywatnego. 

 (e) przynoszą korzyści społeczne netto, w 

tym tworzą trwałe miejsca pracy, 

uwzględniając koszty i korzyści projektu 

przez cały oczekiwany okres jego trwania; 

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za 

pośrednictwem EBI, celem wsparcia 

specjalnych platform inwestycyjnych i 

krajowych banków prorozwojowych, które 

inwestują w działania spełniające warunki 

określone w niniejszym rozporządzeniu. W 

takim przypadku rada kierownicza określa 

zasady polityki w odniesieniu do 

kwalifikowalnych platform 

Ponadto gwarancja UE udzielana jest, za 

pośrednictwem EBI, w odniesieniu do 

działań z zakresu finansowania i 

inwestycji realizowanych przez specjalne 

platformy inwestycyjne i krajowe banki 

prorozwojowe, po zatwierdzeniu przez 

komitet inwestycyjny, o którym mowa w 

art. 3 ust. 5. Odnośne działania są spójne z 

polityką Unii i respektują kryteria 
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inwestycyjnych. kwalifikowalności określone w art. 5 ust. 

2. Rada kierownicza określa zasady 

polityki w odniesieniu do 

kwalifikowalnych platform 

inwestycyjnych. 

 

 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. EFIS oferuje uprzywilejowany dostęp 

do gwarancji małym projektom i małym 

podmiotom zgodnie ze strategią 

zmniejszania ekspozycji na ryzyko. W tym 

celu gwarancja UE udzielana jest, między 

innymi, na rzecz ustanowienia: 

 (a) specjalnego funduszu efektywności 

energetycznej, którego wysokość 

gwarancji wynosi co najmniej 5 000 000 

000 EUR, zwłaszcza na rzecz wsparcia 

projektów promowanych przez miasta i 

samorządy lokalne;  

 (b) specjalnego funduszu dla MŚP 

dysponującego kwotą co najmniej 5 000 

000 000 EUR i realizowanego przez EFI 

zgodnie z art. 7. 

 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Inwestycje są zgodne z wytycznymi i 

kryteriami dotyczącymi inwestycji 

przyjętymi przez EBI w dniu 23 lipca 2013 

r. 
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Poprawka  65 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, aby wnieść wkład w 

finansowanie kwalifikowalnych projektów, 

w które inwestuje EBI ze wsparciem w 

postaci gwarancji UE. 

4. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

odpowiednich kryteriów kwalifikowalności 

państwa członkowskie mogą korzystać z 

dowolnego rodzaju unijnego 

finansowania, w tym z europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 

aby wnieść wkład w finansowanie 

kwalifikowalnych projektów, w które 

inwestuje EBI ze wsparciem w postaci 

gwarancji UE. 

Uzasadnienie 

Należy jasno zaznaczyć, że do współfinansowania działań i projektów wspieranych z 

gwarancji UE może zostać wykorzystany dowolny rodzaj unijnego finansowania, a nie tylko 

środki dostępne w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja, EBI i państwa członkowskie 

dopilnowują, aby wszystkie inwestycje 

wspierane z EFIS brały pod uwagę ich 

wpływ w poszczególnych sektorach na 

szczeblu lokalnym i regionalnym na 

spójność gospodarczą, społeczną i 

terytorialną, zwiększając popyt bez 

zmniejszania podaży, oraz aby 

wspomagały synergię i skuteczną 

koordynację między EFIS i europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi, aby zapewnić, że 

przyczyniają się one do osiągnięcia 
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spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej Unii oraz do zmniejszenia 

bezrobocia. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit drugi – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) pożyczek EBI, gwarancji, 

kontrgwarancji, instrumentów rynku 

kapitałowego, innych form finansowania 

lub instrumentów wsparcia jakości 

kredytowej, udziałów kapitałowych i 

quasi-kapitałowych. Te instrumenty muszą 

zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 

na rzecz działań realizowanych w Unii, w 

tym działań prowadzonych transgranicznie 

między państwem członkowskim a 

państwem trzecim, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem i pod warunkiem, że 

finansowanie EBI zostało udzielone 

zgodnie z podpisaną umową, która nie 

wygasła, ani nie została rozwiązana; 

(a) pożyczek EBI, gwarancji, 

kontrgwarancji, instrumentów rynku 

kapitałowego, innych form finansowania 

lub instrumentów wsparcia jakości 

kredytowej, udziałów kapitałowych i 

quasi-kapitałowych, w tym za pomocą 

krajowych banków lub instytucji 

prorozwojowych bądź platform 

inwestycyjnych. Te instrumenty muszą 

zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 

na rzecz działań realizowanych w Unii, w 

tym działań prowadzonych transgranicznie 

między państwem członkowskim a 

państwem trzecim, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem i pod warunkiem, że 

finansowanie EBI zostało udzielone 

zgodnie z podpisaną umową, która nie 

wygasła, ani nie została rozwiązana; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit drugi – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) finansowania dostarczanego przez EBI 

na rzecz EFI, umożliwiającego mu 

udzielanie pożyczek, gwarancji, 

kontrgwarancji, innych form instrumentów 

wspierających jakość kredytową, 

instrumentów rynku kapitałowego i 

udziałów kapitałowych lub quasi-

kapitałowych. Te instrumenty muszą 

zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane 

(b) finansowania dostarczanego przez EBI 

na rzecz EFI, umożliwiającego mu 

udzielanie pożyczek, gwarancji, 

kontrgwarancji, innych form instrumentów 

wspierających jakość kredytową, 

instrumentów rynku kapitałowego i 

udziałów kapitałowych lub quasi-

kapitałowych, w tym za pomocą krajowych 

banków lub instytucji prorozwojowych 
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przez EBI na rzecz działań realizowanych 

w Unii, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że 

finansowanie EFI zostało udzielone 

zgodnie z podpisaną umową, która nie 

wygasła, ani nie została rozwiązana. 

bądź platform inwestycyjnych. Te 

instrumenty muszą zostać udzielone, 

nabyte lub wyemitowane przez EBI na 

rzecz działań realizowanych w Unii, 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI 

zostało udzielone zgodnie z podpisaną 

umową, która nie wygasła, ani nie została 

rozwiązana. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 

000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 

2, maksymalnie 2 500 000 000 EUR może 

zostać przydzielone na finansowanie EFI 

przez EBI. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, 

łączne płatności unijne dokonane w ramach 

gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć 

kwoty gwarancji. 

1. Kwota gwarancji UE dla EBI wynosi 16 

000 000 000 EUR, z czego, zgodnie z ust. 

2, przynajmniej 5 000 000 000 EUR jest 

przeznaczone na finansowanie ze strony 

EBI na rzecz EFI, na cele wymienione w 

art. 1. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 9, 

łączne płatności unijne dokonane w ramach 

gwarancji dla EBI nie mogą przekroczyć 

kwoty gwarancji. Co najmniej 5 000 000 

000 EUR zostaje przydzielone na 

finansowanie przez EBI specjalnego 

funduszu efektywności energetycznej 

zgodnie z art. 5 ust. 2. 

 1a. Gwarancja UE udzielana jest w celu 

wsparcia zarządzających alternatywnym 

funduszem inwestycyjnym (ZAFI), którzy 

zarządzają alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (AFI) dopuszczonymi na 

mocy dyrektywy 2011/61/UE, 

zarządzających przedsiębiorstwami 

zbiorowego inwestowania zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 346/2013, w 

oparciu o porozumienie z EBI lub EFI 

zgodnie z ust. 2 oraz pod warunkiem że ta 

działalność jest zgodna z celami i 

kryteriami kwalifikowalności określonymi 

w art. 5 ust. 2. 

2. Zakres gwarancji w odniesieniu do 

danego typu portfela instrumentów, o 

2. Zakres gwarancji w odniesieniu do 

danego typu portfela instrumentów, o 
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którym mowa w art. 6, określany jest w 

oparciu o ryzyko związane z tym 

portfelem. Gwarancję UE można 

wykorzystać do udzielenia bądź to 

gwarancji z tytułu pierwszej straty dla 

poszczególnych portfeli, bądź też pełnej 

gwarancji. Gwarancja UE może zostać 

przyznana na zasadzie równego 

traktowania (pari passu) innych podmiotów 

uczestniczących. 

którym mowa w art. 6, określany jest w 

oparciu o ryzyko związane z tym 

portfelem. Gwarancję UE można 

wykorzystać do udzielenia bądź to 

gwarancji z tytułu pierwszej straty dla 

poszczególnych portfeli, bądź też pełnej 

gwarancji. Gwarancja UE może zostać 

przyznana na zasadzie równego 

traktowania (pari passu) innych podmiotów 

uczestniczących. 

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI w 

celu prowadzenia przez EBI działań w 

zakresie finansowania i inwestycji, 

gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla 

finansowania zapewnianego przez EBI, 

pod warunkiem że EBI przekazuje 

równoważną kwotę finansowania bez 

gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE 

nie może przekraczać 2 500 000 000 EUR. 

Gdy EBI przekazuje finansowanie EFI w 

celu prowadzenia przez EBI działań z 

zakresu finansowania i inwestycji, 

gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla 

finansowania zapewnianego przez EBI, 

pod warunkiem że EBI przekazuje 

równoważną kwotę finansowania bez 

gwarancji UE. Kwota objęta gwarancją UE 

wynosi co najmniej 5 000 000 000 EUR. 

Środki te są wykorzystywane na 

wspieranie MŚP, podmiotów 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą, firm odpryskowych i małych 

spółek o średniej kapitalizacji. 

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia 

gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie 

EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie 

zgodnie z warunkami tej umowy.  

3. W przypadku, gdy EBI uruchamia 

gwarancję UE zgodnie z umową w sprawie 

EFIS, Unia dokonuje wypłaty na żądanie 

zgodnie z warunkami tej umowy.  

4. W przypadku dokonania przez Unię 

jakiejkolwiek płatności w ramach 

gwarancji UE, EBI prowadzi czynności w 

celu odzyskania należności z tytułu 

wypłaconych kwot oraz zwraca Unii 

wypłacone kwoty z odzyskanych 

należności. 

4. W przypadku dokonania przez Unię 

jakiejkolwiek płatności w ramach 

gwarancji UE, EBI prowadzi czynności w 

celu odzyskania należności z tytułu 

wypłaconych kwot oraz zwraca Unii 

wypłacone kwoty z odzyskanych 

należności. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny 

UE („fundusz gwarancyjny”), z którego 

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny 

UE („fundusz gwarancyjny”), który ma 



 

AD\1059309PL.doc 57/71 PE549.399v03-00 

 PL 

mogą być realizowane wypłaty na rzecz 

EBI w przypadku uruchomienia gwarancji 

UE. 

stanowić bufor płynności, z którego 

realizowane są wypłaty na rzecz EBI w 

przypadku uruchomienia gwarancji UE. 

2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z: 2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z: 

(a) wpłat z budżetu ogólnego Unii, (a) wkładów z budżetu ogólnego Unii, 

(b) zwrotów z zainwestowanych środków z 

funduszu gwarancyjnego, 

(b) zwrotów z zainwestowanych środków z 

funduszu gwarancyjnego, 

(c) kwot odzyskanych od dłużników 

zalegających ze spłatami, zgodnie z 

procedurą odzyskiwania określoną w 

umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano 

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

(c) kwot odzyskanych od dłużników 

zalegających ze spłatami, zgodnie z 

procedurą odzyskiwania określoną w 

umowie w sprawie EFIS, jak przewidziano 

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

(d) oraz innych płatności otrzymanych 

przez Unię zgodnie z umową w sprawie 

EFIS. 

(d) dochodów oraz wszelkich innych 

płatności otrzymanych przez Unię zgodnie 

z umową w sprawie EFIS. 

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o 

których mowa w ust. 2 lit. c) i d), stanowią 

wewnętrzne dochody przeznaczone na 

określony cel, zgodnie z art. 21 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 966/2012. 

3. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o 

których mowa w ust. 2 lit. b), c) i d), 

stanowią wewnętrzne dochody 

przeznaczone na określony cel, zgodnie z 

art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 

966/2012. 

4. Środki funduszu gwarancyjnego 

pochodzące z wpływów przewidzianych w 

ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez 

Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą 

należytego zarządzania finansami oraz są 

objęte właściwymi regułami 

ostrożnościowymi. 

4. Środki funduszu gwarancyjnego 

pochodzące z wpływów przewidzianych w 

ust. 2 są zarządzane bezpośrednio przez 

Komisję i inwestowane zgodnie z zasadą 

należytego zarządzania finansami oraz są 

objęte właściwymi regułami 

ostrożnościowymi. 

5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o 

których mowa w ust. 2, wykorzystywane 

są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

środków, odzwierciedlającego łączne 

zobowiązania gwarancyjne UE („kwota 

docelowa”). Kwota docelowa ustalana jest 

na 50 % całkowitych zobowiązań 

gwarancyjnych Unii. 

5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o 

których mowa w ust. 2, wykorzystywane 

są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

środków, odzwierciedlającego łączne 

zobowiązania z tytułu gwarancji UE 

(„kwota docelowa”). Kwota docelowa 

ustalana jest na 50 % całkowitych 

zobowiązań z tytułu gwarancji Unii. 

Kwota docelowa jest początkowo 

gromadzona w drodze stopniowych wpłat 

środków, o których mowa w ust. 2 lit. a). 

Jeśli gwarancja była uruchamiana w 

okresie początkowego tworzenia się 

funduszu gwarancyjnego, do 

zgromadzenia kwoty docelowej 

wykorzystywane są także wpłaty do 

Kwota docelowa zostanie osiągnięta 

najpóźniej w 2020 r. w drodze 

stopniowych wpłat środków, o których 

mowa w ust. 2 lit. a), a także wpłat do 

funduszu gwarancyjnego przewidzianych 

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

ust. 2 lit. b), c) i d), do maksymalnej 

wysokości równej wartości uruchomionej 

gwarancji. 

 5a. Środki niezbędne do osiągnięcia 

początkowej kwoty docelowej są 

stopniowo autoryzowane przez Parlament 

Europejski i Radę w ramach rocznej 

procedury budżetowej, należycie 

uwzględniając wszystkie środki dostępne 

na mocy rozporządzenia Rady nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określającego wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2014-2020, ze szczególnym 

uwzględnieniem globalnego marginesu 

dla zobowiązań i instrumentu 

elastyczności. 

 W kontekście śródokresowego przeglądu 

wieloletnich ram finansowych 2014-2020, 

który — zgodnie z postanowieniami art. 2 

rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 — rozpocznie się najpóźniej 

pod koniec 2016 r., Rada i Parlament 

Europejski dokonają przeglądu 

finansowania funduszu gwarancyjnego, 

zarówno jeśli chodzi o środki na 

zobowiązania, jak i na płatności. 

 W razie gdyby przesunięcia środków z 

programów UE w ramach rocznej 

procedury budżetowej stały się źródłem 

finansowania gwarancji UE w latach 

poprzedzających przegląd/rewizję WRF, 

Parlament Europejski i Rada przywracają 

ich pierwotne budżety. 

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie 

każdego roku, Komisja dokonuje 

przeglądu, w ramach którego sprawdza, 

czy wysokość funduszu gwarancyjnego 

jest odpowiednia, biorąc pod uwagę 

ewentualne zmniejszenie środków 

wynikające z uruchomienia gwarancji oraz 

ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 

ust. 3. 

6. Do dnia 31 grudnia 2018 r., a następnie 

każdego roku, Komisja dokonuje 

przeglądu, w ramach którego sprawdza, 

czy wysokość funduszu gwarancyjnego 

jest odpowiednia, biorąc pod uwagę 

ewentualne zmniejszenie środków 

wynikające z uruchomienia gwarancji oraz 

ocenę EBI przedłożoną zgodnie z art. 10 

ust. 3. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dostosowujących 

kwotę docelową przewidzianą w ust. 5 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dostosowujących w 

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

odzwierciedlić ewentualne ryzyko 

związane z uruchomieniem gwarancji UE, 

zgodnie z art. 17. 

maksymalnie o 10 %, tak by lepiej 

odzwierciedlić ewentualne ryzyko 

związane z uruchomieniem gwarancji UE, 

zgodnie z art. 17. 

7. Po dostosowaniu kwoty docelowej w 

roku n lub dokonaniu oceny, czy wysokość 

funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia 

zgodnie z wynikami przeglądu, o którym 

mowa w ust. 6: 

7. Po dostosowaniu poziomu docelowego 

w roku n lub dokonaniu oceny, czy 

wysokość środków w funduszu 

gwarancyjnym jest odpowiednia zgodnie z 

wynikami przeglądu, o którym mowa w 

ust. 6: 

(e) jakakolwiek nadwyżka zostaje 

wpłacona w ramach jednej transakcji do 

specjalnego działu w zestawieniu 

dochodów w budżecie ogólnym Unii 

Europejskiej za rok n+1, 

(a) jakakolwiek nadwyżka w funduszu 

gwarancyjnym stanowi wewnętrzny 

dochód przeznaczony na określony cel 

zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 

do wszelkich linii, które mogły zostać 

wykorzystane jako źródło przesunięć do 

funduszu gwarancyjnego EFIS, 

(f) jakiekolwiek uzupełnienie funduszu 

gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych 

transzach przez okres maksymalnie trzech 

lat, począwszy od roku n+1. 

(b) ewentualne uzupełnienie funduszu 

gwarancyjnego jest wpłacane w rocznych 

transzach przez okres maksymalnie trzech 

lat, począwszy od roku n+1. 

8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., 

jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 

wysokość funduszu gwarancyjnego spadła 

poniżej 50 % kwoty docelowej, Komisja 

przedkłada sprawozdanie w sprawie 

wyjątkowych środków, które mogą być 

niezbędne w celu jego uzupełnienia. 

8. Jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji 

środki funduszu gwarancyjnego spadły 

poniżej 50 % zaciągniętych na dany 

moment zobowiązań, Komisja przedkłada 

sprawozdanie w sprawie wyjątkowych 

środków, które mogą być niezbędne w celu 

jego uzupełnienia. 

9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty 

do funduszu gwarancyjnego przewidziane 

w ust. 2 lit. b), c) oraz d) powyżej kwoty 

docelowej są wykorzystywane do 

przywrócenia gwarancji UE do 

początkowej wysokości. 

9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty 

do funduszu gwarancyjnego przewidziane 

w ust. 2 lit. b), c) oraz d) są 

wykorzystywane do przywrócenia 

gwarancji UE do docelowej wysokości. 

Jakiekolwiek pozostałe wynagrodzenie 

stanowi wewnętrzny dochód przeznaczony 

na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii, 

które mogły zostać wykorzystane jako 

źródło przesunięć do funduszu 

gwarancyjnego EFIS. 

 9a. W razie dodatkowej nadwyżki i po 

spełnieniu wymogów ust. 7 lit. a) i ust. 9, 

Komisja przedkłada wniosek w sprawie 
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zwiększenia całkowitego poziomu 

gwarancji UE, zasilając w ten sposób plan 

inwestycyjny. 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, wspierają utworzenie 

przejrzystego wykazu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów w Unii. Wykaz pozostaje bez 

uszczerbku dla projektów ostatecznie 

wybranych do wsparcia zgodnie z art. 3 

ust. 5.  

1. Komisja oraz EBI, z pomocą państw 

członkowskich, przy udziale władz 

regionalnych i lokalnych oraz partnerów 

gospodarczych i społecznych wspierają 

utworzenie przejrzystego katalogu obecnie 

realizowanych i ewentualnych przyszłych 

projektów inwestycyjnych w Unii. Katalog 

pozostaje bez uszczerbku dla projektów 

ostatecznie wybranych do wsparcia 

zgodnie z art. 3 ust. 5, ale powinien 

zawierać zapewnienie co do zgodności 

proponowanych projektów z celami i 

kryteriami kwalifikowalności określonymi 

w art. 5. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany sposób, informacje 

dotyczące bieżących i przyszłych 

inwestycji, które znacząco przyczyniają się 

do osiągnięcia celów polityki UE. 

2. Komisja i EBI opracowują, aktualizują i 

rozpowszechniają, w regularny i 

uporządkowany oraz przejrzysty sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych inwestycji, które znacząco 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 

polityki UE, w szczególności tych, które 

dotyczą energii i środowiska na lata 2020, 

2030 i 2050, które mają przyspieszyć 

transformację w kierunku powszechnej 

gospodarki niskoemisyjnej obiegu 

zamkniętego. 
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie opracowują, 

aktualizują i rozpowszechniają, w 

regularny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

3. Państwa członkowskie oraz władze 

regionalne i lokalne opracowują, 

aktualizują i rozpowszechniają, w 

regularny i uporządkowany sposób, 

informacje dotyczące bieżących i 

przyszłych projektów inwestycyjnych na 

ich terytorium. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Komisji sprawozdanie z działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji 

prowadzonej na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 

ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. 

1. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co pół roku przedkłada 

Komisji sprawozdanie z działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego 

rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 

ocenę zgodności z warunkami 

wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności 

działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. g). Sprawozdanie to zawiera 

również dane statystyczne, finansowe i 

rachunkowe na temat poszczególnych 

działań EBI z zakresu finansowania i 

inwestycji oraz te same dane w ujęciu 

zbiorczym. Sprawozdanie powstaje w 

sposób przejrzysty i niezależny oraz jest 

podawane do wiadomości publicznej. 

2. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z działań EBI w zakresie 

2. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, co roku przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z działań EBI z zakresu 
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finansowania i inwestycji. Sprawozdanie, 

podawane do wiadomości publicznej, 

zawiera:  

finansowania i inwestycji prowadzonych 

na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Sprawozdanie, podawane do wiadomości 

publicznej, zawiera: 

(a) ocenę działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektora, państwa i 

regionu oraz ocenę zgodności tych działań 

z niniejszym rozporządzeniem, wraz z 

oceną podziału działań EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji według celów 

określonych w art. 5 ust. 2; 

(a) ocenę działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji na poziomie 

poszczególnych działań, sektorów, państw 

i regionów, ich poziom dodatkowości oraz 

ocenę zgodności tych działań z niniejszym 

rozporządzeniem, wraz z oceną podziału 

działań EBI z zakresu finansowania i 

inwestycji według celów określonych w 

art. 5 ust. 2, ze szczególnym 

uwzględnieniem gwarancji udzielonych 

projektom w dziedzinie efektywności 

energetycznej; 

(b) ocenę wartości dodanej, skali 

zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

(b) ocenę gospodarczej i społecznej 

wartości dodanej, spójności terytorialnej, 

skali zaangażowania sektora prywatnego w 

finansowanie, oczekiwanych i osiągniętych 

wyników oraz skutków działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym oraz na szczeblu projektów w 

przypadkach, gdy dozwolone jest 

ujawnianie danych; ocena ta precyzuje na 

ile i w jakim stopniu osiągnięto cele i 

wypełniono kryteria określone w art. 5 

ust. 2, takie jak wpływ na tworzenie 

zorientowanych na przyszłość, trwałych i 

lokalnych miejsc pracy, ze szczególnym 

naciskiem na MŚP, na zrównoważoną 

transformację gospodarki UE, dalszy 

rozwój technologii cyfrowych, ochronę i 

zwiększenie rentowności usług 

ekosystemowych, zmniejszenie 

uzależnienia UE od importowanej energii 

i zasobów naturalnych, zwiększenie 

konkurencyjności i potencjału innowacji 

gospodarki Unii oraz zapewnienie UE 

pozycji lidera nowych technologii i 

nowych rynków; 

(c) ocenę korzyści finansowych 

przekazanych beneficjentom działań EBI w 

zakresie finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

(c) ocenę korzyści finansowych 

przekazanych beneficjentom działań EBI z 

zakresu finansowania i inwestycji w ujęciu 

zbiorczym; 

(d) ocenę jakości działań EBI w zakresie (d) ocenę jakości działań EBI z zakresu 
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finansowania i inwestycji;  finansowania i inwestycji; 

(e) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE;  

(e) szczegółowe informacje dotyczące 

przypadków uruchomienia gwarancji UE; 

(f) sprawozdania finansowe EFIS.  (f) rachunki dotyczące EFIS. 

3. Do celów rachunkowości i 

sprawozdawczości Komisji w zakresie 

ryzyk objętych gwarancją UE oraz 

zarządzania funduszem gwarancyjnym, 

EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, przekazuje Komisji co 

roku:  

3. Do celów rachunkowości i 

sprawozdawczości Komisji w zakresie 

ryzyk objętych gwarancją UE oraz 

zarządzania funduszem gwarancyjnym, 

EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, przekazuje Komisji, 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 

pół roku: 

(a) informacje na temat dokonanej przez 

EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka 

związanego z działaniami EBI w zakresie 

finansowania i inwestycji; 

(a) informacje na temat dokonanej przez 

EBI i EFI oceny i klasyfikacji ryzyka 

związanego z działaniami EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji prowadzonymi 

na mocy niniejszego rozporządzenia; 

(b) informacje na temat obowiązujących, 

ale jeszcze niewykonanych zobowiązań 

finansowych UE dotyczących gwarancji 

udzielonych w odniesieniu do działań EBI 

w zakresie finansowania i inwestycji w 

podziale na poszczególne działania; 

(b) informacje na temat pozostałych do 

uregulowania zobowiązań finansowych 

UE dotyczących gwarancji udzielonych w 

odniesieniu do działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji prowadzonych 

na mocy niniejszego rozporządzenia w 

podziale na poszczególne działania; 

(c) całkowite zyski lub straty wynikające z 

działań EBI w zakresie finansowania i 

inwestycji w ramach portfeli określonych 

w umowie w sprawie EFIS zgodnie z art. 2 

ust. 1 lit. e).  

(c) informacje na temat całkowitych 

zysków lub strat wynikających z działań 

EBI z zakresu finansowania i inwestycji w 

ramach portfeli określonych w umowie w 

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

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje 

wszelkie dodatkowe informacje niezbędne 

Komisji do wypełniania jej zobowiązań 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje 

wszelkie dodatkowe informacje niezbędne 

Komisji do wypełniania jej obowiązków 

wynikających z niniejszego 

rozporządzenia. 

5. EBI, a we właściwych przypadkach EFI, 

przekazuje na własny koszt informacje, o 

których mowa w ust. 1–4. 

5. EBI, i we właściwych przypadkach EFI, 

przekazuje na własny koszt informacje, o 

których mowa w ust. 1–4. 

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku 

Komisja przesyła Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 

Obrachunkowemu roczne sprawozdanie w 

sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego 

oraz jego zarządzania w poprzednim roku 

6. Do dnia 30 czerwca każdego roku 

Komisja przesyła Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi 

Obrachunkowemu roczne sprawozdanie 

dotyczące sytuacji funduszu 

gwarancyjnego oraz zarządzania nim w 



 

PE549.399v03-00 64/71 AD\1059309PL.doc 

PL 

kalendarzowym. poprzednim roku kalendarzowym. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 

dyrektor zarządzający uczestniczy w 

przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim 

dotyczącym wyników działalności EFIS. 

1. Co kwartał lub na konkretny wniosek 

Parlamentu Europejskiego dyrektor 

zarządzający uczestniczy w przesłuchaniu 

przed Parlamentem Europejskim 

dotyczącym wyników EFIS i decyzji 

podjętych przez komitet inwestycyjny. 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 12 Artykuł 12 

Ocena i przegląd Ocena 

1. Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] EBI przeprowadza ocenę 

działania EFIS. EBI przekazuje swoją 

ocenę Parlamentowi Europejskiemu, 

Radzie i Komisji. 

1. Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] EBI przedstawia ocenę 

działania EFIS Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji. 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 

wykorzystania gwarancji UE i działania 

funduszu gwarancyjnego, w tym 

wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 

9.. Komisja przedkłada swoją ocenę 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Najpóźniej do dnia [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przeprowadza ocenę 

wykorzystania gwarancji UE i działania 

funduszu gwarancyjnego, w tym 

wykorzystania wpłat zgodnie z art. 8 ust. 9. 

Komisja przedkłada corocznie swoją ocenę 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

2. Do dnia 30 czerwca 2018 r., a następnie 

co trzy lata: 

2. Co roku i 6 miesięcy po dacie 

wygaśnięcia umowy w sprawie EFIS: 

(a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS; 

(a) EBI publikuje kompleksowe 

sprawozdanie z działalności EFIS; 

(b) Komisja publikuje kompleksowe (b) Komisja publikuje kompleksowe 
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sprawozdanie z wykorzystania gwarancji 

UE i działania funduszu gwarancyjnego. 

sprawozdanie z wykorzystania gwarancji 

UE i działania funduszu gwarancyjnego. 

3. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, dostarcza Komisji 

koniecznych informacji na potrzeby jej 

ocen i sprawozdań sporządzanych na 

podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2. 

3. EBI, we właściwych przypadkach we 

współpracy z EFI, dostarcza Komisji 

koniecznych informacji na potrzeby jej 

ocen i sprawozdań sporządzanych na 

podstawie, odpowiednio, ust. 1 i 2. 

4. EBI i EFI regularnie przekazują 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i Komisji wszystkie swoje niezależne 

sprawozdania z oceny, zawierające ocenę 

praktycznych rezultatów uzyskanych 

w ramach konkretnych działań EBI i EFI 

realizowanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

4. EBI i EFI regularnie przekazują 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i Komisji wszystkie swoje niezależne 

sprawozdania z oceny, zawierające ocenę 

praktycznych rezultatów uzyskanych 

w ramach konkretnych działań EBI i EFI 

realizowanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia wraz z 

ewentualnymi odpowiednimi wnioskami. 

5. Najpóźniej do dnia [PO insert date three 

years after the entry into force of this 

Regulation] Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia oraz ocenę 

kryteriów kwalifikowalności stosowanych 

przez komitet inwestycyjny i określonych 

w art. 5, wraz z ewentualnymi 

odpowiednimi wnioskami. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z własnymi zasadami 

dotyczącymi przejrzystości w zakresie 

dostępu do dokumentów i informacji, EBI 

udostępnia na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące wszystkich działań 

EBI w zakresie finansowania i inwestycji 

oraz ich wpływu na cele ogólne, o których 

mowa w art. 5 ust. 2. 

Zgodnie z własnymi zasadami 

dotyczącymi przejrzystości w zakresie 

dostępu do dokumentów i informacji, EBI 

udostępnia na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące wszystkich działań 

EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego 

rozporządzenia oraz ich konkretnego 

wpływu na cele ogólne i kryteria 

kwalifikowalności, o których mowa w art. 

5 ust. 2, aby zapewnić przejrzyste 

informacje opinii publicznej. 
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Poprawka  78 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek nadużycia 

finansowego, korupcji, prania pieniędzy 

lub innego niezgodnego z prawem 

działania, które może mieć wpływ na 

interesy finansowe Unii. 

1. EBI niezwłocznie informuje OLAF oraz 

przekazuje mu wszelkie niezbędne 

informacje w przypadku, gdy ma podstawy 

podejrzewać – na dowolnym etapie 

przygotowania, realizacji lub ukończenia 

działań objętych gwarancją UE – 

potencjalny przypadek konfliktu 

interesów, nadużycia finansowego, 

korupcji, prania pieniędzy lub innego 

niezgodnego z prawem działania, które 

może mieć wpływ na interesy finansowe 

Unii. 

 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Prowadząc działania z zakresu 

finansowania i inwestycji, EBI nie wspiera 

żadnych działań prowadzonych w celach 

niezgodnych z prawem, w tym prania 

pieniędzy, finansowania terroryzmu, 

oszustw podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, korupcji lub nadużyć 

finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii. W szczególności EBI nie 

uczestniczy w żadnych działaniach 

z zakresu finansowania i inwestowania 

realizowanych przez podmiot znajdujący 

się na terytorium jurysdykcji unikającej 

współpracy, zgodnie z jego polityką w 

zakresie słabo uregulowanych lub 

1. Prowadząc działania z zakresu 

finansowania i inwestycji na mocy 

niniejszego rozporządzenia, EBI nie 

wspiera żadnych działań prowadzonych w 

celach niezgodnych z prawem, w tym 

prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, 

oszustw podatkowych i uchylania się od 

opodatkowania, korupcji lub nadużyć 

finansowych mających wpływ na interesy 

finansowe Unii. W szczególności EBI nie 

uczestniczy w żadnych działaniach 

z zakresu finansowania lub inwestycji 

realizowanych przez podmiot znajdujący 

się na terytorium jurysdykcji niechętnej 

współpracy, zgodnie z jego polityką w 
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unikających współpracy jurysdykcji opartą 

na polityce Unii, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy 

Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy. 

zakresie słabo uregulowanych lub 

niechętnych współpracy jurysdykcji opartą 

na polityce Unii, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy 

Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu 

Pieniędzy. 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W działaniach z zakresu finansowania 

i inwestycji EBI nie wspiera działalności, 

która hamuje Unię na drodze ku 

trwałemu postępowi gospodarczemu, 

naukowemu i społecznemu; w związku z 

tym EBI nie uczestniczy w żadnych 

projektach, które powodują blokadę 

technologiczną, procesów produkcyjnych 

lub infrastruktury, których realizacja 

może zostać zarzucona, ponieważ nie są 

one zgodne z celami UE w zakresie 

cyfryzacji, klimatu i energii na lata 2020, 

2030 i 2050; 

 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W swoich działaniach z zakresu 

finansowania i inwestycji EBI stosuje 

określone w prawie unijnym zasady 

i standardy dotyczące przeciwdziałania 

wykorzystywaniu systemu finansowego w 

celu prania pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu, w tym wymóg podejmowania 

w stosownych przypadkach rozsądnych 

środków w celu zidentyfikowania 

2. W swoich działaniach z zakresu 

finansowania i inwestycji na mocy 

niniejszego rozporządzenia EBI stosuje 

określone w prawie unijnym zasady i 

standardy dotyczące przeciwdziałania 

wykorzystywaniu systemu finansowego w 

celu prania pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu, w tym wymóg podejmowania 

w stosownych przypadkach rozsądnych 
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beneficjentów rzeczywistych. środków w celu zidentyfikowania 

beneficjentów rzeczywistych. 

 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 2 ust. 2 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy Parlament Europejski albo 

Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

jednego miesiąca od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o jeden miesiąc z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Uzasadnienie 

Akt delegowany zawierający umowę w sprawie EFIS powinien zostać przyjęty w sposób 

szybki, dlatego też czas na odpowiedź Parlamentu i Rady został skrócony do jednego 

miesiąca. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 

zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 

momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Program „Horyzont 2020” już w 
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znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i innowacje, co powoduje znaczny 

efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego 

uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne instrumenty i beneficjentów, osiągając 

delikatną równowagę. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 

zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 

momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Instrument „Łącząc Europę” wnosi 

duży wkład w inwestycje w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną i transportową, 

powodując znaczny efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie 

ustawodawczym, podczas którego uważnie wybrano projekty będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania i poszczególne instrumenty, które będą stosowane. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I 

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 

Załącznik II 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreślony 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką do art. 8. Kwota finansowania FG nie musi 

zostać ustalona w momencie przyjmowania rozporządzenia o EFIS. Można ją pozostawić do 

momentu rozpoczęcia rocznej procedury budżetowej. Program „Horyzont 2020” już w 

znacznym stopniu zwiększa inwestycje w badania, rozwój i innowacje, co powoduje znaczny 

efekt mnożnikowy. Przyjęto go w długo trwającym procesie ustawodawczym, podczas którego 

uważnie wybrano obszary priorytetowe, poszczególne instrumenty i beneficjentów, osiągając 
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delikatną równowagę. 

 

 



 

AD\1059309PL.doc 71/71 PE549.399v03-00 

 PL 

PROCEDURA 

Tytuł Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

Odsyłacze COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Komisje przedmiotowo właściwe 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

ITRE 

28.1.2015 

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia 

na posiedzeniu 

9.3.2015 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

Kathleen Van Brempt 

10.2.2015 

Art. 55 – Wspólne posiedzenia komisji 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

        

9.3.2015 

Rozpatrzenie w komisji 9.3.2015 24.3.2015   

Data przyjęcia 14.4.2015    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

53 

5 

6 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón 

Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter 

Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa 

Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid 

Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe 

Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López 

Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba 

Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg 

Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert 

Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis 

Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen 

Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir 

Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna 

Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio 

Zanonato 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Eugen 

Freund, Werner Langen, Michèle Rivasi, Marco Zullo 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg, Helga 

Stevens 

 
 


