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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej oraz do 

Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:  

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawne wdrożenie EFIS oraz szacowane uruchomione 

inwestycje EFIS z operacji zatwierdzonych przez EBI i EFI, których kwota wynosi ponad 

160 mld EUR, co stanowi ponad 50 % całkowitej kwoty inwestycji, jaka ma zostać 

uruchomiona do 2018 r.; przypomina jednak, że należy uwzględnić różnicę między 

zatwierdzonymi działaniami a wypłatami; ponadto zwraca uwagę, że tylko około 60 % 

łącznej oczekiwanej kwoty inwestycji uruchomionych przez EFIS pochodzi z 

finansowania prywatnego, zaś pozostała kwota to środki EBI (średnio 20-25 %) i 

połączone zasoby z narodowych banków prorozwojowych, organów publicznych i 

funduszy UE (europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjne, instrumentu „Łącząc 

Europę”); 

2. przypomina, że wszystkie dostępne informacje potwierdzają, iż inwestycje EFIS zostały 

uruchomione zgodnie z oczekiwaniami, podkreśla jednak, że dla decydentów kluczowe 

znaczenie ma poznanie kwot, które zostały już przekazane przedsiębiorstwom; uważa, że 

obliczanie procentowego udziału inwestycji prywatnych ma kluczowe znaczenie przy 

ocenie skuteczności EFIS; uważa, że w celu zapewnienia przejrzystości danych 

dostarczanych przez EBI i Komisję, bardzo duże znaczenie miałoby publikowanie 

wypłaconych kwot; 

3. zwraca uwagę, że w UE wciąż występuje luka inwestycyjna, i stwierdza, że EFIS może 

przyczynić się do jej likwidacji; podkreśla, że celem EFIS nie jest maksymalizacja efektu 

dźwigni lub szybkości i wielkości inwestycji, lecz wspieranie zrównoważonych 

projektów, które pobudzają gospodarkę realną i prowadzą do długofalowych korzyści 

środowiskowych i społecznych, a zarazem zapewniają dodatkowość i jakość; 

4 ubolewa nad brakiem przekazywanych w czasie rzeczywistym informacji na temat kwoty 

wykorzystanej gwarancji; odnotowuje, że wiele ocen wskazuje na efekt mnożnikowy 

wynoszący 14,1; wzywa radę kierowniczą EFIS do publicznego podawania mnożnika w 

czasie rzeczywistym oraz do korzystania z metodologii obliczeń OECD; 

5. odnotowuje, że na dzień 31 stycznia 2017 r. głównymi beneficjentami byli: według 

wartości całkowitej: Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Niemcy (ponad 60 % 

ogółu uruchomionych inwestycji); per capita: Finlandia, Irlandia, Estonia, Hiszpania i 

Włochy; natomiast w stosunku do PKB (w mln EUR): Estonia, Bułgaria, Hiszpania, Litwa 

i Portugalia; 

6. zwraca uwagę, że według niezależnej oceny1 do końca czerwca 2016 r. państwa 

członkowskie UE-15 otrzymały ponad 90 % wsparcia z EFIS, a 13 nowych państw 

członkowskich otrzymało mniej niż 10 %; ubolewa, że jak dotąd wsparcie EFIS jest 

rozłożone nierównomiernie pod względem geograficznym i przypomina, że na trzy 

                                                 
1 Niezależna ocena planu inwestycyjnego przez EY z 2016 r., dostępna pod adresem: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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państwa członkowskie nie powinno przypadać więcej niż 45 % ogółu środków w 

segmencie infrastruktury i innowacji EFIS;  w związku z czym wzywa radę kierowniczą 

EFIS, aby stale monitorowała i usprawniała geograficzny podział środków, wspierając 

równowagę i zwiększając produktywność i zrównoważoność w gospodarkach wszystkich 

państw członkowskich; 

7. uważa, że łączenie dotacji UE z instrumentami finansowymi może przyczynić się do 

zapewnienia dodatkowości EFIS; zwraca uwagę, że łączone finansowanie z EFIS i 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zastosowano w przypadku 

zaledwie 11 projektów w segmencie infrastruktury i innowacji i tylko dwóch projektów w 

segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które objęły łącznie dziewięć państw 

członkowskich; zachęca do terminowego przyjęcia zmian do rozporządzenia finansowego 

i rozporządzenia zbiorczego, które umożliwiłyby uproszczenie łączonego finansowania z 

EFIS i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby uniknąć konkurencji i 

powielania działań, zapewnić komplementarność i promować dalszą synergię; 

8. zwraca uwagę, że w ramach tych dwóch segmentów 30 % środków EFIS przeznaczono na 

MŚP, 23 % na sektor energetyki (choć zaledwie 7 % na efektywność energetyczną), 21 % 

na badania, rozwój i innowacje, a 10 % na sektor cyfrowy; przypomina, że dodatkowość 

jest kluczowym kryterium udzielania projektom wsparcia z EFIS, i ubolewa nad brakiem 

informacji na temat stopnia dodatkowości finansowanych projektów oraz szczegółowej 

oceny w postaci tabeli wyników; przypomina, że tabela wyników musi być narzędziem 

pomocnym przy podejmowaniu decyzji; wzywa do zapewnienia przejrzystości systemu 

punktacji i oceny projektów i domaga się ich publikowania bezpośrednio po dokonaniu 

oceny danego projektu; podkreśla, że przed udzieleniem wsparcia należy wymagać 

pełnego przestrzegania kryteriów dodatkowości oraz odpowiedniej procedury należytej 

staranności; uważa ponadto, że należy zwiększyć dywersyfikację sektorową; 

9. podkreśla konieczność zmiany obecnej definicji dodatkowości przez jej uściślenie i 

nadanie jej większej skuteczności; uważa, że dodatkowość można by lepiej ocenić, jeśli 

komitet inwestycyjny udostępniałby profil ryzyka każdego projektu EFIS; przypomina, że 

obecne rozporządzenie umożliwiło wsparcie projektów o ryzyku niższym niż ryzyko 

minimalne w ramach działań specjalnych EBI; wzywa EBI do zapewnienia rzeczywistej 

dodatkowości i uważa, że EFIS powinien zajmować się wyłącznie projektami, które EBI 

uznałby za niedopuszczalne ze względu na ich ryzykowny charakter, a EFIS nie powinien 

prowadzić do „rebrandingu” projektów, jak miało to miejsce w przypadku szerokiego 

wsparcia z EFIS na rzecz projektów w dziedzinie energii, efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii, któremu towarzyszyło proporcjonalne zmniejszenie 

zwykłych inwestycji EBI w tych sektorach; apeluje o przejrzystość procesu 

podejmowania decyzji przez zapewnienie publicznego ujawniania zbiorczych danych 

finansowych dotyczących projektów finansowanych przez EBI; 

10. podkreśla potrzebę zwiększenia odsetka środków przeznaczonych na projekty 

długoterminowe, takie jak sieci telekomunikacyjne, lub na projekty obarczone względnie 

dużym ryzykiem, charakteryzującym nowe i najbardziej zaawansowane, dopiero 

powstające technologie; zwraca uwagę, że inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową i 

5G, w bezpieczeństwo cybernetyczne, w cyfryzację gospodarki tradycyjnej, w 

mikroelektronikę, w obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) mogą jeszcze bardziej 

zmniejszyć przepaść cyfrową; 
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11. ubolewa, że pomimo faktu, iż cechy inwestycji w sektorach takich jak technologie 

kosmiczne lub technologie ograniczania emisji powinny spełniać wymogi EFIS, 

dotychczas z puli środków EFIS sfinansowano bardzo niewiele projektów w tych 

sektorach, i uważa, że EFIS powinien zostać dostosowany do ograniczeń występujących 

w tych sektorach; 

12. w świetle faktu, że celem EFIS jest przyznawanie środków projektom wysokiego ryzyka, 

uważa za istotne traktowanie niskiego poziomu rozwoju regionu, w którym projekt jest 

realizowany lub z którego pochodzi beneficjent, jako dodatkowego czynnika ryzyka;  

13. uważa, że w celu poprawy skuteczności EFIS zarówno na szczeblu krajowym, jak i 

regionalnym konieczne jest zacieśnienie współpracy między EBI, który zarządza EFIS, a 

krajowymi i regionalnymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi; 

14. zwraca jednak uwagę, że krajowe lub regionalne banki lub instytucje prorozwojowe nie 

rozwinęły się w takim samym stopniu we wszystkich państwach członkowskich, a ich 

ograniczony zasięg geograficzny stwarza dodatkowe bariery w odniesieniu do 

geograficznego zakresu EFIS; uważa, że stworzenie regionalnych lub krajowych banków 

lub instytucji prorozwojowych powinno być jednym z najważniejszych priorytetów dla 

państw członkowskich i EFIS, aby pomóc regionom, które potrzebują wsparcia; wzywa 

EBI i Komisję do zadbania o to, by krajowe lub regionalne banki lub instytucje 

prorozwojowe miały wysokie miejsce w hierarchii priorytetów Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) oraz by państwa członkowskie otrzymały niezbędne 

wsparcie specjalistyczne i pomoc techniczną; wzywa Komisję, aby propagowała i 

wspierała tworzenie krajowych banków prorozwojowych w regionach, w których ich 

obecność jest ograniczona, aby wesprzeć małe projekty i zwiększyć dywersyfikację 

regionalną i sektorową; 

15. biorąc pod uwagę znaczenie przydziału środków dla projektów i obszarów o wysokim 

stopniu ryzyka, apeluje do EBI, aby nie dopuścił do tego, by stopa oprocentowania 

środków przyznanych w formie pożyczek stała się elementem odstraszającym 

beneficjentów i obciążeniem dla nich; wzywa EBI do zwiększenia przejrzystości w 

odniesieniu do stóp procentowych i prowizji pobieranych za projekty EFIS w Unii oraz do 

zadbania o to, by aspekty te nie stały się czynnikami dyskryminacji określonych kategorii 

beneficjentów lub regionów; 

16. podkreśla kluczową rolę ECDI w sukcesie EFIS; zwraca uwagę na jego obiecujący 

początek, z żalem odnotowuje jednak, że nie było ono dotychczas w stanie działać w 

pełnym zakresie; podkreśla, że należy zapewnić ECDI niezbędne środki, tj. co najmniej 

20 000 000 EUR rocznie, aby pokryć jego koszty i umożliwić mu realizację i 

intensyfikację działań i usług; podkreśla także znaczenie jak najszybszego rozwiązania 

problemu niedoboru pracowników, tak aby ECDI mogło podjąć się wykonania wszystkich 

powierzonych mu zadań i obowiązków;  

17. wzywa ECDI do zwiększenia swojej obecności w państwach, które miały trudności z 

wykorzystaniem EFIS i które nie posiadają zdolności administracyjnych do przedkładania 

wykonalnych projektów, w szczególności w państwach objętych polityką spójności; 

wzywa ponadto ECDI, by udzielało konkretnych porad w celu wsparcia konkretnych 

projektów w sytuacji, gdy występuje wysoki poziom awersji do ryzyka bądź ryzyko jest 

podzielone między inwestorów (np. przy projektach transgranicznych/wielonarodowych 
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lub długoterminowych projektach infrastrukturalnych/projektach generujących dochody); 

18. wzywa ECDI do współpracy z odpowiednimi instytucjami krajowymi, aby osiągnąć 

bardziej zrównoważone pokrycie geograficzne i sektorowe; podkreśla istotną 

odpowiedzialność ECDI za sprowadzenie EFIS na szczebel lokalny oraz jego rolę jako 

punktu kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego 

mającego na celu określenie, przygotowanie i opracowanie projektów, a także misję ECDI 

polegającą na proaktywnym łączeniu małych projektów i tworzeniu platform 

inwestycyjnych; podkreśla, że zadania te nie zostały zrealizowane w dostatecznym 

zakresie i powinny być przedmiotem większych wysiłków w nadchodzącym okresie; 

19. zwraca uwagę, że platformy inwestycyjne potrzebują więcej czasu, aby rozpocząć 

funkcjonowanie; podkreśla ich rolę w łączeniu różnych mniejszych projektów 

dotyczących tej samej problematyki lub łączenia i ułatwiania realizacji projektów 

transgranicznych; 

20. przypomina, że jednym z celów EFIS jest pobudzanie małoskalowych, innowacyjnych i 

ryzykownych projektów między innymi przez łączenie ich, między innym za 

pośrednictwem platform inwestycyjnych, w większe klastry, które są lepiej przygotowane 

na inwestycje; wzywa ECDI do rozważenia ustanowienia zdecentralizowanych klastrów 

regionalnych w celu lepszego dostosowania do specyfiki danego sektora lub regionu, np. 

w zakresie efektywności energetycznej w Europie Południowo-Wschodniej; 

21. wzywa EBI do wzmocnienia swojej funkcji doradczej, a Komisję do intensyfikacji działań 

komunikacyjnych i popularyzatorskich, aby zwiększyć wykorzystanie EFIS we 

wszystkich państwach członkowskich i regionach; wyraża ubolewanie, że wiele 

zainteresowanych stron wciąż nie ma informacji o EFIS, jego możliwościach i sposobach 

wnioskowania o wsparcie z EFIS; zauważa ponadto, że w niektórych przypadkach 

beneficjenci byli nieświadomi tego, że już korzystają ze wsparcia EFIS, głównie ze 

względu na brak przejrzystości ze strony pośrednika finansowego, który nie poinformował 

ich o wsparciu z EFIS; jest zdania, że zarówno brak wiedzy na temat dostępności wsparcia 

z EFIS, jak i nieświadomość faktycznych beneficjentów co do wsparcia z EFIS oznaczają 

stracone możliwości dla UE; dlatego podkreśla potrzebę poprawy komunikacji i 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej; 

22. apeluje, aby wszystkie materiały informacyjne i inne materiały związane z procedurą 

finansowania, tłumaczyć na wszystkie języki państw członkowskich, tak aby ułatwić 

pozyskiwanie informacji i dostęp na szczeblu lokalnym; 

23 ubolewa nad faktem, że z uwagi na EFIS zmniejszono środki w wielu liniach 

budżetowych na lata 2015-2020, co wpływa negatywnie na takie programy jak Horyzont 

2020 oraz instrument „Łącząc Europę”; uważa, że w kontekście rewizji WRF ten deficyt 

budżetowy powinien zostać wyeliminowany, a EFIS powinien być finansowany ze źródeł 

niezależnych od programów UE, które już zostały zatwierdzone; zwraca się do Komisji, 

aby począwszy od rewizji WRF przedstawiła pełny harmonogram spłat tych środków; 

24. przypomina o znaczeniu skoncentrowania się na instrumentach finansowych, które wesprą 

przedłużenie działalności EFIS (EFIS II); uważa, że finansowanie za pośrednictwem EFIS 

nie powinno zastąpić dotacji z unijnych źródeł finansowania, takich jak europejskie 

fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument „Łącząc Europę” i program „Horyzont 
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2020”; wzywa Komisję do określenia alternatywnych źródeł finansowania w odniesieniu 

do jakiegokolwiek przyszłego przedłużenia obowiązywania EFIS;  

25. podkreśla potrzebę przejrzystości przy stosowaniu tabeli wyników do wyboru operacji 

EFIS, zwłaszcza potrzebę zapewnienia dostępnych, dokładnych i aktualnych informacji na 

temat dodatkowości i procesu podejmowania decyzji w sprawie przyznania gwarancji UE; 

wzywa EBI do publikowania wszystkich informacji na temat wyników ocen skutków 

dotyczących prowadzonych działań na Europejskim portalu projektów inwestycyjnych, w 

tym informacji na temat wartości dodanej i dodatkowości każdego finansowanego 

projektu,  uważa, że EBI powinien publikować dane analityczne dotyczące każdego 

finansowanego projektu, w tym pożyczek realizowanych w ramach EFIS przy udziale 

pośredników finansowych, oraz oceny ex ante i ex post dla każdego projektu, ze 

szczegółowym wyjaśnieniem zastosowanych wskaźników i kryteriów wyboru oraz oceny; 

ponadto uważa, że należy opublikować obiektywne dane dotyczące miejsc pracy 

utworzonych, bezpośrednio i pośrednio, dzięki EFIS; wzywa Komisję do zwiększenia 

potencjału i widoczności Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych;  

26. jest zdania, że przed zatwierdzeniem proponowanego przedłużenia okresu obowiązywania 

EFIS należałoby przeprowadzić dodatkową ocenę pierwotnego rozporządzenia w sprawie 

EFIS; oczekuje, że wnioski zawarte w niniejszym sprawozdaniu, zwłaszcza w odniesieniu 

do dywersyfikacji regionalnej i sektorowej, dodatkowości oraz przejrzystości procedury 

wyboru komitetu sterującego i komitetu inwestycyjnego, a także zalecenia Trybunału 

Obrachunkowego, zostaną należycie wzięte pod uwagę w pracach nad ostatecznym 

kształtem rozporządzenia przedłużającego działanie EFIS; 
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