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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1.  przyjmuje do wiadomości zatwierdzenie przez EBI w 2015 r. nowych operacji na kwotę 

77,5 mld EUR (z czego 69,7 mld EUR przypada na działania wewnątrz Unii, a 7,8 mld 

EUR poza nią) w obszarach innowacji, MŚP, infrastruktury i środowiska, a także na 

wsparcie na potrzeby zakwaterowania uchodźców oraz inwestycji w regionach 

dotkniętych kryzysem uchodźczym; ponadto przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. ze 

środków EFIS sfinansowano 126 projektów na kwotę 7,5 mld EUR, uruchamiając 

inwestycje na kwotę 50 mld EUR; 

2.  uznaje znaczenie inwestycji EBI w momencie poważnego kryzysu gospodarczo-

finansowego, który ma poważne konsekwencje dla tradycyjnych systemów 

kredytowych; 

3.  zwraca się do EBI i do Komisji o zapewnienie większej pomocy technicznej w celu 

udzielania dalszego wsparcia w dziedzinie zdolności administracyjnych i zarządzania 

projektami, tak aby uprościć dostęp do finansowania i ułatwiać realizację inwestycji na 

różnych obszarach Unii Europejskiej; dostrzegając znaczenie państw członkowskich 

będących głównymi udziałowcami EBI, apeluje także o udzielenie wsparcia państwom 

członkowskim, które mają niewielki udział w finansowaniu EBI, zwłaszcza w zakresie 

usług doradczych i analitycznych, zarządzania projektami oraz działań na rzecz 

budowania zdolności, tak aby zapewnić zrównoważony geograficznie przydział 

finansowania w celu uniknięcia wzrostu dysproporcji między regionami, przy 

jednoczesnym zachowaniu oceny wniosków w oparciu o kryteria merytoryczne; 

4.  z zadowoleniem przyjmuje poziom finansowania takich celów, jak spójność 

gospodarcza i społeczna (17 634 mld EUR) oraz rewitalizacja obszarów wiejskich i 

miejskich (5 467 mld EUR), a ponadto proponuje jego utrzymanie; uznaje to 

finansowanie za istotne uzupełnienie polityki spójności i europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla znaczenie prowadzenia regularnego dialogu 

z instytucjami zarządzającymi w celu wytworzenia synergii i komplementarności 

między tymi dwoma instrumentami;  

5.  uznaje, że jakość portfela pożyczek pozostaje na wysokim poziomie dzięki przyjętym 

strategiom ostrożnego zarządzania ryzykiem; zwraca się jednak do EBI o zwiększenie 

jego apetytu na ryzyko i zapewnienie tym samym efektywniejszych skutków 

ekonomicznych o szerszym zasięgu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego 

poziomu portfela pożyczek, również dzięki ściślejszej koordynacji z krajowymi 

organami będącymi gwarantami preferencyjnych pożyczek dla programów 

inwestycyjnych, które są spójne z celami rozwoju wspieranymi przez EBI; zaznacza, że 

nie należy dopuszczać do tego, aby instrumenty finansowe, w tym pożyczki, 

zastępowały dotacje; 

6.  wzywa EBI, Komisję oraz organy krajowe, regionalne i lokalne wraz z krajowymi 

bankami i instytucjami prorozwojowymi do zacieśnienia wzajemnej współpracy w celu 

stworzenia większej synergii między funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a 
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instrumentami finansowymi i pożyczkami EBI oraz do zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych, uproszczenia procedur, zwiększenia zdolności administracyjnych, 

pobudzania rozwoju terytorialnego i spójności, a także podniesienia poziomu wiedzy na 

temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz finansowania z EBI; uważa, że 

dostępnych jest niewiele informacji na temat instrumentów łączonych w ramach 

projektów i programów polityki spójności EBI; zwraca się do EBI o wywiązywanie się 

ze swojej roli jako instytucji publicznej i o najwyższy poziom ambicji w zakresie 

rozliczalności, przejrzystości i widoczności, aby uniknąć niejasności; wzywa EBI, aby 

opracował politykę informowania o swojej działalności, w tym działalności doradczej, 

tak aby wszystkie formy rządów i wszyscy beneficjenci mogli mieć dostęp do jego 

programów; 

7.  podkreśla, że zwiększone wykorzystanie instrumentów finansowych w polityce 

spójności wymaga silniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w kontrolę 

działań EBI, co umożliwiałoby też lepszą ocenę konsekwencji i oddziaływania prac 

EBI; 

8.  z zadowoleniem przyjmuje starania EFI, dzięki którym inicjatywa na rzecz MŚP 

odniosła sukces aktualnie w sześciu państwach (Hiszpania, Włochy, Bułgaria, 

Finlandia, Rumunia, Malta), które mają skorzystać z ok. 8,5 mld EUR nowych 

pożyczek dla MŚP na korzystnych warunkach; wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia inicjatywy na rzecz MŚP na szerszą skalę, biorąc pod uwagę, że może ona 

ograniczyć ryzyko dla pośredników finansowych; z zadowoleniem przyjmuje zatem 

wniosek Komisji dotyczący przedłużenia inicjatywy na rzecz MŚP do 2020 r.; 

podkreśla jednak, że inicjatywa na rzecz MŚP powinna odgrywać większą rolę, 

ponieważ finansowanie MŚP ma zasadnicze znaczenie dla wspierania wzrostu i 

tworzenia miejsc pracy w UE, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu gospodarczo-

finansowego; wzywa EBI do monitorowania i szerszego korzystania z instrumentu 

sekurytyzacji; ponadto wzywa do udoskonalenia polityki komunikacyjnej EBI i 

warunków administracyjnych inicjatywy na rzecz MŚP; wzywa EFI do publikacji 

sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat sukcesów i porażek tego 

programu; 

9.  wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania środków przyznanych im w 

ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz dodatkowości, uzupełniając w 

ten sposób pożyczki i instrumenty finansowe EBI; ponadto domaga się łączenia dotacji 

z finansowaniem z EBI na większą skalę i z lepszym wynikiem, aby umożliwić lepsze 

wykorzystanie dźwigni finansowej funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; domaga 

się, by EBI przewodził temu procesowi, ponieważ dysponuje fachową wiedzą i ponosi 

odpowiedzialność wobec udziałowców, co pomoże uzyskać zwrot z inwestycji; 

10.  wzywa Komisję do stworzenia stałej europejskiej platformy gwarancji w ramach EFIS, 

aby ułatwić dostęp MŚP do finansowania oraz umożliwić oferowanie lepszych 

produktów gwarancyjnych i kredytowych opartych na gwarancjach europejskich; 

11.  wzywa EBI do zwiększenia finansowania spójności gospodarczej i społecznej, a także 

celów z zakresu rozwoju obszarów miejskich, przy dalszym wspieraniu tradycyjnych i 

innowacyjnych sektorów w UE; ponadto wzywa do opracowania we współpracy z 

państwami członkowskimi specjalnych instrumentów finansowych wspierających 
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wdrażanie makroregionalnych planów działania i strategii; 

12.  wzywa EBI i Komisję do szerszego upowszechniania oferowanych przez nie 

możliwości finansowania oraz wsparcia i doradztwa, do zwiększenia finansowania 

projektów realizowanych przez organy lokalne i regionalne oraz MŚP, a także do 

ułatwienia dostępu do finansowania z EBI oraz łączenia dotacji z pożyczkami i 

instrumentami finansowymi; wzywa Komisję, aby wspierała opracowywanie 

programów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów przez wzmocnienie roli 

instytucji zarządzających w dostarczaniu informacji, wskazówek i porad dla 

beneficjentów końcowych; 

13.  ubolewa nad zwiększeniem liczby umów pożyczki z utratą wartości w latach 2014–

2015, kiedy całkowita ekspozycja na ryzyko wzrosła z 455 mln EUR do 1,41 mld EUR; 

wzywa Komisję do dokonania przeglądu procedur zarządzania ryzykiem i procedur 

należytej staranności dotyczących projektów, aby były one skuteczne w rozwiązywaniu 

tego narastającego problemu, oraz do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu 

najnowszych informacji na temat postępów w 2017 r. 
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