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NOTA 
Od: Prezydencja 
Do: Rada 
Dotyczy: Plan inwestycyjny dla Europy  

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 
(pierwsze czytanie) 
– Podejście ogólne 

  

W następstwie posiedzenia Coreperu 5 marca 2015 r. delegacje otrzymują w załączeniu 

kompromisowy tekst prezydencji dotyczący ww. wniosku, z myślą o przyjęciu podejścia 

ogólnego przez Radę (Ecofin) na posiedzeniu 10 marca 2015 r. 

Zmiany wprowadzone do tekstu Komisji zaznaczono pogrubioną czcionką, a fragmenty 

skreślone – symbolem (...). 

Zmiany o charakterze prawno-językowym zaznaczono kursywą. 
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Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego 

Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i europejskiego katalogu projektów inwestycyjnych oraz 

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172, 173, 

art. 175 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(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 w Unii oraz (...) ograniczeń 

budżetowych w państwach członkowskich. Brak inwestycji spowalnia ożywienie 

gospodarcze i wpływa niekorzystnie na tworzenie miejsc pracy, długoterminowe 

perspektywy wzrostu gospodarczego i konkurencyjność.  
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(2) Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań, aby wyjść z 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. 

(3) Grupa G-20 poprzez Globalną inicjatywę infrastrukturalną dała wyraz znaczeniu 

inwestycji w stymulowaniu popytu i zwiększaniu produktywności oraz wzrostu 

gospodarczego oraz zobowiązała się do stworzenia klimatu sprzyjającego większym 

inwestycjom. 

(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, oraz poprzez europejski semestr na rzecz 

koordynacji polityki gospodarczej. Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) również 

wzmocnił swoją rolę w pobudzaniu i wspieraniu inwestycji na terytorium Unii, 

częściowo poprzez podwyższenie kapitału w grudniu 2012 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. 

(5) W dniu 15 lipca 2014 r. ówczesny przewodniczący elekt Komisji Europejskiej 

przedstawił Parlamentowi Europejskiemu wytyczne polityczne dla Komisji Europejskiej. 

Wezwał w nich do „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. 
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(6) W dniu 26 listopada 2014 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Plan 

inwestycyjny dla Europy”1, w którym przewidziano stworzenie Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), przejrzystego katalogu projektów 

inwestycyjnych na poziomie europejskim, utworzenie centrum doradztwa 

inwestycyjnego (Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (...)) oraz 

uwypuklono ambitny plan usunięcia przeszkód dla inwestycji oraz urzeczywistnienia 

jednolitego rynku. 

(7) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska stwierdziła, że „promowanie inwestycji 

i zajęcie się problemem niedoskonałości rynku w Europie jest jednym z kluczowych 

wyzwań politycznych”, a „nowy nacisk na inwestycje, w połączeniu z zobowiązaniem 

się państw członkowskich do intensyfikowania reform strukturalnych i do kontynuacji 

prowzrostowej konsolidacji budżetowej, zapewni fundament dla wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia w Europie i wzywa do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach grupy EBI w celu uruchomienia w latach 

2015–2017 kwoty 315 mld EUR na nowe inwestycje”; poprosiła również „grupę EBI 

o rozpoczęcie działań z wykorzystaniem swych własnych środków finansowych, 

począwszy od stycznia 2015 r.” Rada Europejska podkreśliła ponadto, że „EFIS 

będzie miał charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących programów 

UE i tradycyjnych działań EBI”. 

(8) EFIS jest jednym z elementów kompleksowego podejścia mającego rozwiać atmosferę 

niepewności otaczającą inwestycje publiczne i prywatne. Zaproponowana strategia 

opiera się na trzech filarach: uruchomieniu środków na inwestycje, doprowadzeniu 

inwestycji do gospodarki realnej i poprawie otoczenia inwestycyjnego w Unii. 

(8a) W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat2 

dotyczący tego, w jaki sposób będzie stosowała obowiązujące postanowienia paktu 

stabilności i wzrostu.  

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku 
Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego – „Plan inwestycyjny dla Europy”. 
COM(2014) 903 final. 

2  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku 
Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Optymalne wykorzystanie elastyczności 
przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu stabilności i wzrostu”. 
COM(2015) 12 final. 
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(9) Otoczenie inwestycyjne w Unii należy udoskonalić poprzez usunięcie barier dla 

inwestycji, wzmocnienie jednolitego rynku i (...) zwiększenie przewidywalności 

regulacji. Komisja zapowiedziała, że jednym z jej politycznych priorytetów jest 

„zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego 

poziomu ochrony socjalnej, zdrowia i środowiska oraz możliwości wyboru dla 

konsumentów” oraz że dokona „przeglądu obowiązujących przepisów, aby 

upewnić się, że sprzyjają one tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi 

gospodarczemu”3. Komisja i państwa członkowskie powinny niezwłocznie 

rozpocząć realizację tego zadania. Działalność EFIS i, w ujęciu ogólnym, inwestycje 

w całej Europie powinny skorzystać na tych dodatkowych działaniach. 

(10) Cele EFIS powinny być następujące: (i) przyczynić się do rozwiązania problemów 

związanych z finansowaniem i realizacją produkcyjnych i strategicznych inwestycji 

w Unii; oraz (ii) zapewnić lepszy dostęp do finansowania spółkom oraz innym 

podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 3 000 pracowników, ze szczególnym 

uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z definicją 

zawartą w niniejszym rozporządzeniu (...). Ponadto należy również rozciągnąć 

korzyści z takiego zwiększonego dostępu do finansowania na spółki o średniej 

kapitalizacji, czyli spółki zatrudniające nie więcej niż 

3 000 pracowników. Przezwyciężenie obecnych trudności inwestycyjnych w Europie 

powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Unii, jej potencjału 

wzrostu gospodarczego oraz poprawy spójności gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej Unii. 

3  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Program prac Komisji na 2015 r. – 
Nowy początek”. COM(2014) 910 final. 
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(11) EFIS powinien wspierać inwestycje strategiczne o wysokiej gospodarczej i społecznej 
wartości dodanej, przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii4, takie jak – 
choć nie tylko – projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które służą 
urzeczywistnieniu jednolitego rynku w sektorach infrastruktury transportowej, 
telekomunikacyjnej i energetycznej – łącznie z wzajemnymi połączeniami 
transportowymi i połączeniami międzysystemowymi – oraz infrastruktury cyfrowej, 
a także służące upowszechnianiu energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej 
i zasobooszczędności, rozwojowi i modernizacji sektora energii, poprawieniu jego 
konkurencyjności i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii, łącznie 
z wykorzystywaniem lokalnych zasobów energii, jak również przyczyniające się do 
zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania potencjalnych synergii w tych sektorach; 
w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz w dziedzinie społecznej; 
w dziedzinie środowiska i zasobów naturalnych; oraz które wzmacniają europejską 
bazę naukową i technologiczną oraz promują korzyści dla społeczeństwa, a także 
lepsze wykorzystywanie gospodarczego i przemysłowego potencjału polityk w zakresie  
innowacji, badań naukowych i rozwoju technologicznego, łącznie z infrastrukturą 
badawczą, instalacjami pilotażowymi i demonstracyjnymi. EFIS powinien poprawić 
dostęp do finansowania i konkurencyjność przedsiębiorstw i innych podmiotów, ze 
szczególnym naciskiem na MŚP. EFIS powinien przyczynić się do przejścia na zieloną, 
zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę oraz na tworzenie trwałych miejsc 
pracy. 

(12) Wiele MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji (...) w całej Unii wymaga pomocy 
w przyciągnięciu finansowania rynkowego, w szczególności jeśli chodzi o inwestycje 
obarczone wyższym ryzykiem. EFIS powinien umożliwić tym podmiotom lepsze 
pokonywanie problemów braku kapitału i niedoskonałości rynku, umożliwiając EBI 
i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu („EFI”) dostarczanie bezpośrednich 
i pośrednich zastrzyków kapitału, a także udzielanie gwarancji wysokiej jakości 
sekurytyzacjom pożyczek i innym produktom udostępnianym w związku z realizacją celów 
EFIS.  

4  Zgodnie z tym, co określono m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającym decyzję 
nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104), rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument 
„Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym 
rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129) oraz 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 33). 
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(13) EFIS powinien zostać utworzony w ramach EBI, aby korzystać z jego doświadczeń 
i udokumentowanych osiągnięć (...). Działalność EFIS w zakresie dostarczania finansowania 
MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji, a także innym podmiotom powinna być 
prowadzona głównie za pośrednictwem EFI, aby korzystać z jego doświadczeń w tym 
zakresie. 

(14) EFIS powinien skupić się na projektach o dużej wartości społecznej i gospodarczej. 
W szczególności EFIS powinien koncentrować się na projektach, które stwarzają trwałe 
miejsca pracy i promują (...) długotrwały wzrost gospodarczy i konkurencyjność, w tym 
poprzez innowacje oraz rozwój i rozpowszechnianie technologii. 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 
wypierać ani zastępować finansowania prywatno-rynkowego, ale powinien stymulować 
napływ finansowania z sektora prywatnego poprzez usuwanie niedoskonałości rynku w celu 
zapewnienia jak najefektywniejszego i strategicznego wykorzystania środków publicznych. 
(…) 

(15) EFIS powinien być ukierunkowany na projekty o wyższym profilu ryzyka (...) niż istniejące 
instrumenty EBI i Unii, aby zapewnić dodatkowość względem obecnych działań. EFIS 
powinien finansować działania w całej Unii, w tym w państwach, które zostały najbardziej 
dotknięte kryzysem gospodarczym i finansowym. EFIS powinien być wykorzystywany 
wyłącznie w sytuacjach, w których niemożliwe jest skorzystanie z innych źródeł 
finansowania na rozsądnych warunkach. 

(15a) Zachęty rynkowe i dodatkowość dawana przez EFIS powinny zapewnić, by działania 
EFIS były kierowane na społecznie i gospodarczo rentowne projekty, bez żadnej 
wcześniejszej alokacji sektorowej lub regionalnej, w szczególności w celu zaspokojenia 
wysokich potrzeb inwestycyjnych lub zaradzenia niedoskonałościom rynku. 
W przypadku państw członkowskich, w 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 i przynosić korzyści branżom 
i technologiom cechującym się wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego. 

(16) EFIS powinien koncentrować się na inwestycjach, które – wedle oczekiwań – są rentowne 
gospodarczo i technicznie wykonalne i które – zgodnie z założeniami – pozwolą spłacić 
wierzycieli.  Inwestycje takie powinny być obarczone pewnym stopniem stosownego 
ryzyka, a jednocześnie spełniać szczególne wymogi finansowania przez EFIS.  
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(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 EFIS, 

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 EFIS powinna określać wytyczne inwestycyjne, 

na podstawie których komitet inwestycyjny powinien decydować o wykorzystaniu 

gwarancji UE, zgodnie z celami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Dyrektor 

zarządzający powinien odpowiadać za bieżące zarządzanie EFIS i prowadzić prace 

przygotowawcze związane z posiedzeniami komitetu inwestycyjnego.  

(17)  Należy ustanowić komitet inwestycyjny w celu podejmowania decyzji w sprawie 

wykorzystywania gwarancji UE na poszczególne projekty i na projekty wspierane za 

pośrednictwem krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz platform 

inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych, które nie są przekazywane za 

pośrednictwem EFI. W skład komitetu inwestycyjnego powinni wchodzić niezależni 

eksperci posiadający dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach związanych z działaniami 

służącymi realizacji celów ogólnych EFIS. Komitet inwestycyjny powinien odpowiadać 

przed radą kierowniczą EFIS, której rolą powinno być nadzorowanie realizacji celów EFIS. 

Niezależność komitetu inwestycyjnego jest jednym z kluczowych czynników 

zapewniania zaufania i udziału sektora prywatnego w planie inwestycyjnym. 

(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 odsetek wolumenu portfela zobowiązań pozostających do 

spłaty. Oczekuje się, że dzięki połączeniu tej gwarancji z kwotą 5 000 000 000 EUR, którą 

ma przekazać EBI, (...) wsparcie z EFIS powinno wygenerować 60 800 000 000 EUR 

dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Ta kwota 60 800 000 000 EUR 

ze wsparcia EFIS powinna wygenerować łącznie co najmniej 315 000 000 000 EUR 

w inwestycjach w Unii w okresie trzech lat począwszy od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. Gwarancje przypisane do projektów, które zostaną ukończone bez 

uruchomienia gwarancji w okresie dostępności tej gwarancji, są dostępne do celów 

wspierania nowych działań.   
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(18a) W terminie 3 lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna 

przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające 

niezależną ocenę wykorzystania gwarancji UE oraz zrealizowania celów ogólnych 

określonych w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z uruchomieniem kapitału 

prywatnego, a także zawierające ocenę dodatkowości, jaką daje EFIS, profilu ryzyka 

działań wspieranych z EFIS, wpływu makroekonomicznego EFIS, w tym wpływu tego 

funduszu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, usług świadczonych przed ECDI oraz 

realizacji celów EFIS i ECDI. W stosownych przypadkach, sprawozdaniu powinien 

towarzyszyć wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany 

niniejszego rozporządzenia, w tym w odniesieniu do zatwierdzania kolejnych 

projektów przez komitet inwestycyjny oraz dalszego uzupełnienia gwarancji UE poza 

okres przewidziany w niniejszym rozporządzeniu. 

(19) Aby osiągnąć docelową kwotę 315 mld EUR w jak najkrótszym terminie, krajowe 

banki lub instytucje prorozwojowe oraz platformy inwestycyjne i fundusze 

inwestycyjne, przy wsparciu gwarancji EFIS, powinny odgrywać przewodnią rolę we 

wskazywaniu rentownych projektów, opracowywaniu i, w stosownych przypadkach, 

łączeniu projektów oraz przyciąganiu potencjalnych inwestorów. W tym kontekście 

możliwe powinno być utworzenie wielopaństwowych platform w celu promowania 

projektów transgranicznych lub grup projektów w różnych państwach członkowskich. 

(20) (...) Podmioty trzecie powinny mieć możliwość współfinansowania projektów wraz z EFIS, 

w odniesieniu do poszczególnych projektów albow ramach platform inwestycyjnych (...).  

(21) EFIS powinien mieć charakter uzupełniający i dodatkowy względem bieżących 

programów UE i tradycyjnych działań EBI. W tym kontekście – w ramach 

obowiązujących przepisów – trzeba zachęcać do pełnego wykorzystania wszystkich 

istniejących i przydzielonych zasobów UE. Pod warunkiem spełnienia wszystkich 

stosownych kryteriów kwalifikowalności państwa członkowskie powinny mieć możliwość 

korzystania z dowolnego rodzaju unijnego finansowania, 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. 
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(22) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) projekty infrastrukturalne 

i inwestycyjne wspierane przez EFIS powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa. 

W związku z tym i do celów ocen zgodności z zasadami pomocy państwa, Komisja 

zapowiedziała, że sformułuje zbiór podstawowych zasad, (...) które dany projekt będzie 

musiał spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach EFIS. Komisja 

zapowiedziała, że jeżeli dany projekt spełni te kryteria i otrzyma wsparcie z EFIS, wszelkie 

dodatkowe wsparcie krajowe będzie poddawane uproszczonej i przyspieszonej ocenie 

zgodności z zasadami pomocy państwa, w której jedynym dodatkowym elementem oceny 

Komisji będzie proporcjonalność publicznego wsparcia (brak nadmiernej rekompensaty). 

Komisja zapowiedziała również, że zapewni dalsze wytyczne w odniesieniu do tego zbioru 

podstawowych zasad, z myślą o zapewnieniu efektywnego wykorzystania środków 

publicznych. Wymóg zgodności z zasadami pomocy państwa powinien przyczynić się do 

efektywnego wykorzystania zasobów EFIS.  

(23) W związku z koniecznością podjęcia w Unii natychmiastowych działań istnieje możliwość, 

że w 2015 r. – przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zawarciem umowy 

w sprawie EFIS oraz powołaniem członków komitetu inwestycyjnego i dyrektora 

zarządzającego – EBI i EFI sfinansują dodatkowe projekty, wykraczające poza zwykły 

profil ich działalności. Aby zmaksymalizować pozytywne skutki środków przewidzianych 

w niniejszym rozporządzeniu, takie dodatkowe projekty powinny zostać objęte gwarancją 

UE pod warunkiem, że spełniają podstawowe kryteria określone w niniejszym 

rozporządzeniu. 

(24) Działania EBI z zakresu finansowania i inwestycji wspierane przez EFIS powinny być 

zarządzane zgodnie z własnymi przepisami i procedurami EBI, które obejmują odpowiednie 

środki kontrolne i środki podejmowane w celu zapobieżenia uchylaniu się od 

opodatkowania, a także z odpowiednimi przepisami i procedurami dotyczącymi 

Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunału 

Obrachunkowego, w tym z umową trójstronną między Komisją Europejską, Europejskim 

Trybunałem Obrachunkowym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

(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. 
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(26) W celu wsparcia działań z zakresu finansowania i inwestycji, które będą prowadzone za 

pośrednictwem EFIS, należy utworzyć Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

(„ECDI”). ECDI, korzystając z doświadczenia Komisji, EBI, krajowych banków i instytucji 

prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi 

i inwestycyjnymi, powinien wspomagać tworzenie i przygotowanie projektów w całej Unii. 

Należy utworzyć punkt kompleksowej obsługi w zakresie pomocy technicznej związanej 

z inwestycjami na terytorium Unii oraz wzmocnić pomoc techniczną udzielaną 

promotorom projektu na szczeblu lokalnym. Nowe usługi świadczone przez ECDI 

powinny mieć charakter uzupełniający względem usług już dostępnych w ramach 

innych unijnych programów, nie wpływając tym samym w żadnym stopniu na poziom 

i potencjał wsparcia udzielanego w ramach tych programów. Należy przewidzieć 

adekwatne finansowanie na dodatkowe usług świadczone przez ECDI. 

 (27) Aby pokryć ryzyka związane z gwarancją UE dla EBI, należy utworzyć fundusz 

gwarancyjny („fundusz gwarancyjny”). Fundusz gwarancyjny powinien zostać utworzony 

z napływających stopniowo płatności z budżetu ogólnego Unii. Fundusz gwarancyjny 

powinien być następnie zasilany również dochodami (...) z tytułu projektów korzystających 

ze wsparcia EFIS oraz kwotami odzyskanymi od dłużników zalegających ze spłatami, 

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

(28) Fundusz gwarancyjny ma stanowić bufor płynności dla budżetu ogólnego Unii w stosunku 

do strat poniesionych przez EFIS w ramach realizacji jego celów. Doświadczenie wskazuje, 

że w przypadku tego rodzaju inwestycji, jakie mają być wspierane przez EFIS, zasilenie 

funduszu gwarancyjnego na poziomie 50 % całkowitej gwarancji Unii (...) będzie 

adekwatne. 

(28a) Wszystkie płatności na rzecz funduszu gwarancyjnego i decyzje budżetowe w inny 

sposób powiązane z działaniem EFIS powinny być w pełni zgodne z warunkami 

wieloletnich ram finansowych i zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę 

w drodze rocznej procedury budżetowej. 

(29) [Przeniesiono do motywu 36a]  

 

6831/15   jp/DH/mm 11 
 DGG 1A  PL 
 



(30) Ze względu na swój charakter, ani gwarancja UE dla EBI, ani fundusz gwarancyjny nie są 

„instrumentami finansowymi” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 966/20125.  

(31) W Unii jest wiele potencjalnych rentownych gospodarczo i technicznie wykonalnych 

projektów, które nie są finansowane ze względu na brak pewności i przejrzystości co do 

tych projektów. Często dzieje się tak dlatego, że prywatni inwestorzy nie wiedzą o istnieniu 

tych projektów lub nie mają wystarczających danych, aby ocenić ryzyka inwestycyjne. 

Komisja i EBI (...) powinny promować tworzenie przejrzystego katalogu obecnych 

i przyszłych (...) projektów na terytorium Unii, które nadają się do celów inwestycji. Ten 

„katalog projektów” powinien zapewniać, by informacje (...) na temat projektów 

inwestycyjnych były w sposób regularny i ustrukturyzowany podawane do wiadomości 

publicznej, tak aby zapewnić inwestorom dostęp do tych informacji. 

(32) 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 katalogu projektów Komisja i EBI powinny przeprowadzić 

stosowne konsultacje z państwami członkowskimi, ekspertami i zainteresowanymi 

stronami dotyczące zasad i wytycznych dla projektów, które mają się znaleźć 

w katalogu, łącznie z mechanizmami zapobiegania publikacji projektów, która 

mogłaby zaszkodzić bezpieczeństwu narodowemu, i dotyczące szablonu do celów 

publikowania informacji o poszczególnych projektach.  

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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(33) Niezależnie od tego, że projekty figurujące w katalogu mogą być wykorzystywane przez 

EBI w procesie określania i wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia przez EFIS, 

katalog projektów powinien mieć szerszy zakres określania projektów na całym obszarze 

Unii. Zakresem tym mogą być objęte projekty, które nadają się do całkowitego 

finansowania przez sektor prywatny lub z pomocą innych instrumentów dostępnych na 

poziomie europejskim lub krajowym. (...) Umieszczenie projektu w katalogu nie powinno 

oznaczać żadnego publicznego wsparcia finansowego ani go wykluczać, czy to na 

szczeblu unijnym, czy krajowym. 

(34) W celu zapewnienia rozliczalności wobec europejskich obywateli, EBI powinien 

przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania na temat 

działań i wpływu EFIS. Komisja powinna regularnie przedkładać sprawozdania na 

temat sytuacji funduszu gwarancyjnego. 

(35) (…)  

(36) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie: wspieranie inwestycji w Unii 

i zapewnienie lepszego dostępu do finansowania podmiotom, nie mogą – jeżeli chodzi 

o ograniczenia finansowe dla inwestycji – zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie (...), natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych celów możliwe 

jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 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. 
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(36a) [Przeniesiono z motywu 29]  

 W celu częściowego sfinansowania wkładu pochodzącego z budżetu ogólnego Unii należy 

zmniejszyć dostępną pulę (...) „Horyzontu 2020” – programu ramowego w zakresie badań 

naukowych i innowacji (2014–2020), przewidzianą na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/20136, oraz dostępną pulę instrumentu „Łącząc 

Europę”, przewidzianą na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1316/20137. EFIS nie powiela celów tych programów. Zmniejszenie puli obu programów, 

aby sfinansować fundusz gwarancyjny, powinno jednak zapewnić wyższy poziom 

finansowania w niektórych dziedzinach podlegających tym programom niż byłoby to 

możliwe za pośrednictwem obowiązujących programów, łącznie z połączeniami 

międzysystemowymi, infrastrukturą transportową i cyfrową, a także innowacjami oraz 

badaniami naukowymi i rozwojem. 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 zostać osiągnięte w tych dziedzinach w przypadku spożytkowania zasobów 

(...) poprzez dotacje w ramach zaplanowanych programów „Horyzontu 2020” i instrumentu 

„Łącząc Europę”. (…) 

(36b) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i rozporządzenie 

(UE) nr 1316/2013. 

(36c) 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 są inne niż istotne – są jednak konieczne do skutecznego wdrożenia 

EFIS, 

6 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). 

7 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). 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Rozdział -I – Przepisy wprowadzające 

Artykuł -1a 

Cel i przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

(EFIS), gwarancję UE i fundusz gwarancyjny UE. Ponadto niniejsze rozporządzenie 

ustanawia Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego („ECDI”) oraz przejrzysty 

katalog obecnych i potencjalnych przyszłych projektów inwestycyjnych Unii. 

[przeniesiono z art. 1]  

Celem EFIS jest wspieranie – w Unii – poprzez zapewnienie EBI zdolności do ponoszenia 

ryzyka (...):  

a) (…)  inwestycji; (…)  

b) (…) zwiększonego dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw oraz innych podmiotów 

zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem małych 

i średnich przedsiębiorstw. (...)  

W tym celu niniejsze rozporządzenie określa przepisy na potrzeby zawarcia przez Komisję 

umowy z EBI w sprawie zarządzania EFIS i umowy z EBI w sprawie wdrożenia ECDI. 
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Artykuł -1b 

Definicje 

Do celów wyłącznie niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

(a) „krajowe banki lub 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; 

(b) „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, umowne 

uzgodnienia dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, bądź uzgodnienia 

ustanowione w dowolny inny sposób, za pomocą którego podmioty kierują wkład 

finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych; 

(c) „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2003/361/WE; 

(d) „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty prawne zatrudniające nie więcej 

niż 3 000 pracowników i niebędące MŚP; 

(e) „umowa w sprawie EFIS” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja 

i EBI precyzują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby 

zarządzania EFIS; 

(f) „umowa w sprawie ECDI” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja 

i EBI precyzują warunki określone w niniejszym rozporządzeniu na potrzeby wdrożenia 

ECDI; 
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g)  „dodatkowość” oznacza wsparcie przez EFIS operacji, które służą 

zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji 

i które w danym okresie 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 w ramach instrumentów EFI i UE. Projekty 

wspierane przez EFIS, dążąc do tworzenia miejsc pracy i uzyskania wzrostu 

gospodarczego, zazwyczaj będą się charakteryzować wyższym profilem ryzyka niż 

projekty wspierane za pomocą zwykłych działań EBI, a portfel EFIS ogólnie będzie się 

charakteryzować wyższym profilem ryzyka niż obecny portfel inwestycji wspieranych 

przez EBI w ramach jego zwykłych polityk inwestycyjnych.  

 

ROZDZIAŁ I – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych  

Artykuł 1 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

[skreślono: ust. 1 akapit pierwszy przeniesiono do art. 2, ust. 1 akapit drugi przeniesiono do art. -

1a] 

Artykuł 2 

(…) Umowa w sprawie EFIS 

- 1. Komisja zawiera z EBI umowę w sprawie zarządzania EFIS. 

 

1. Umowa w sprawie EFIS zawiera (...): 

 

a)  uzgodnienia dotyczące utworzenia EFIS, jak również kwotę i warunki wkładu 

finansowego, który ma zostać przekazany przez EBI, w tym:  

 

(i) postanowienia regulujące utworzenie EFIS jako odrębnego, jednoznacznie 

identyfikowalnego i przejrzystego instrumentu – którego działania wyraźnie 

odróżniają się od innych działań EBI – z odrębnym rachunkiem zarządzanym przez 

EBI; 
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(ii) kwotę i warunki wkładu finansowego, który zostaje przekazany przez EBI za 

pośrednictwem EFIS i który nie może być niższy niż 5 000 000 000 EUR 

w gwarancjach lub gotówce; 

(iii) warunki finansowania, które ma być przekazywane, lub gwarancji, które mają 

być udzielane przez EBI za pośrednictwem EFIS na rzecz Europejskiego 

Funduszu Inwestycyjnego („EFI”);  

(iv) postanowienie, zgodnie z którym wycena działań w ramach gwarancji UE 

musi być zgodna z ogólną polityką cenową EBI; 

 

b)  zasady dotyczące zarządzania EFIS, zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla Protokołu 

nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym: 

(i) skład i liczbę członków rady kierowniczej EFIS, która to liczba nie może 

przekroczyć czterech osób;  

(ii) procedurę dotyczącą powoływania dyrektora zarządzającego i zastępcy 

dyrektora zarządzającego, ich wynagrodzenia i warunków zatrudnienia, która 

to procedura jest zgodna z przepisami dotyczącymi personelu EBI, oraz zasady 

i procedury dotyczące zastępowania tych osób w pełnieniu ich funkcji, a także 

dotyczące rozliczalności; 

(iii) procedurę dotyczącą powoływania i odwoływania członków komitetu 

inwestycyjnego, ich wynagrodzenia i warunków zatrudnienia, zasady 

głosowania w ramach komitetu inwestycyjnego, z określeniem kworum 

i przydziału głosów dla każdego z członków; 

(iv) wymóg, zgodnie z którym rada kierownicza EFIS i komitet inwestycyjny 

przyjmują swoje własne, odrębne regulaminy wewnętrzne; 

 

(v) wymóg, zgodnie z którym działania z zakresu finansowania i inwestycji 

wspierane przez EFIS są ostatecznie zatwierdzane przez organy zarządzające 

EBI, na mocy postanowień określonych w Protokole nr 5 w sprawie Statutu 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego;  
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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. Wynagrodzenie dla Unii i płatności 

z tytułu gwarancji UE są terminowe i mają miejsce wyłącznie po unettowieniu 

wynagrodzenia i strat z tytułu działań; 

(iii) 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; 

(iv) postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń, które powierza się 

EBI zgodnie z art. 7 ust. 4; 

 

d)  zasady zatwierdzania przez komitet inwestycyjny wykorzystywania gwarancji UE na 

poszczególne projekty lub za pośrednictwem platform inwestycyjnych, lub krajowych 

banków lub instytucji prorozwojowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

w szczególności art. 2a;  

 

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 

decyzyjnych EBI określonych na mocy Protokołu nr 5 w sprawie Statutu 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w szczególności jego art. 19;  
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(iii) zasady doprecyzowujące przepisy przejściowe 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;  

f)  uzgodnienia w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i rozliczalności dotyczące 

EFIS, w tym: 

(i) obowiązki sprawozdawcze dotyczące działalności spoczywające na EBI i, 

stosownie do sytuacji, we współpracy z EFI, zgodnie z art. 10 niniejszego 

rozporządzenia;  

(ii) obowiązki z zakresu sprawozdawczości finansowej związane z EFIS;  

(iii) przepisy dotyczące kontroli i zwalczania nadużyć finansowych, zgodnie z art. 

14 i 15 niniejszego rozporządzenia;  

(iv) kluczowe wskaźniki skuteczności działania w odniesieniu zwłaszcza do 

wykorzystania gwarancji UE, realizacji celów ogólnych określonych w art. 2a, 

uruchomienia kapitału prywatnego oraz makroekonomicznego wpływu EFIS, 

łącznie z jego wpływem na wspieranie inwestycji; 

 

g)  procedury i warunki niezbędne do wprowadzenia zmian w umowie – z inicjatywy 

Komisji lub EBI – obejmujące obowiązek przedłożenia Radzie i Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdania na temat wprowadzania zmian;  

 

h)  wszelkie inne warunki o charakterze administracyjnym lub organizacyjnym niezbędne 

do zarządzania EFIS w zakresie, w jakim umożliwiają one właściwe wykorzystanie gwarancji 

UE.  

 

 

2. Umowa w sprawie EFIS przewiduje również, że:  

 

a)  działaniami EFIS prowadzonymi przez EFI mają kierować organy zarządzające EFI;  

 

b)  wynagrodzenie należne Unii z tytułu działań wspieranych przez EFIS ma być 

przekazywane po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE, 

a następnie kosztów zgodnie z art. 5 ust. 3 i z umową w sprawie ECDI.  
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Artykuł 2a 

Kryteria kwalifikowalności dotyczące wykorzystania gwarancji UE 

1. Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które: 

(a)  są spójne z politykami Unii, 

(b) są rentowne gospodarczo i technicznie wykonalne, 

(c)  zapewniają dodatkowość, oraz 

(d) w miarę możliwości maksymalizują uruchomienie kapitału sektora prywatnego. 

2. Ponadto umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty służące 

realizacji dowolnego z poniższych celów ogólnych: 

(a) rozwój infrastruktury; 

(b) badania naukowe, rozwój i innowacje;  

(c) inwestycje w kształcenie i szkolenie, zdrowie, technologie informacyjno-

komunikacyjne;  

(d) rozwój sektora energii;  

(e) zapewnienie wsparcia finansowego dla spółek oraz innych podmiotów 

zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników, ze szczególnym 

uwzględnieniem MŚP. 

3. Ustanawiając politykę inwestycyjną i politykę dotyczącą ryzyka na potrzeby wsparcia 

z EFIS, rada kierownicza EFIS bierze pod uwagę potrzebę uniknięcia nadmiernej 

ekspozycji w obrębie danego sektora lub obszaru geograficznego.  
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Artykuł 3 

Zarządzanie EFIS 

- 1. Wykonując zadania powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia, organy 

zarządzające, o których mowa w niniejszym artykule, realizują wyłącznie cele 

określone w niniejszym rozporządzeniu. 

1. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma być zarządzany przez radę kierowniczą 

EFIS, która – do celów wykorzystywania gwarancji UE – ma określić jego strategiczne 

kierunki działania, strategiczny podział zasobów oraz polityki i procedury operacyjne, 

w tym politykę inwestycyjną dotyczącą projektów, które EFIS może wspierać, 

traktowanie platform inwestycyjnych oraz profil ryzyka EFIS, zgodnie z celami 

określonymi w art. 2a ust. 2. Rada kierownicza EFIS przyjmuje wytyczne inwestycyjne 

dotyczące wykorzystania gwarancji UE, które to wytyczne realizuje komitet 

inwestycyjny. Wytyczne inwestycyjne podaje się do wiadomości publicznej. 

1a.  W skład rady kierowniczej wchodzą przedstawiciele Komisji i EBI, a liczba członków 

obu stron odpowiada wielkości stosownych wkładów wniesionych z budżetu UE 

i z EBI w formie gotówki lub gwarancji.  

Rada kierownicza EFIS wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Rada 

kierownicza EFIS podejmuje decyzje w drodze konsensusu.  

2. (…) 

3. (…) 

 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.  
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Na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru, zgodnie z procedurami EBI, 

prezes EBI powołuje dyrektora zarządzającego i zastępcę dyrektora zarządzającego 

na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję, na wniosek rady kierowniczej EFIS. 

5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że w ramach EFIS ma działać komitet inwestycyjny, 

który ma odpowiadać za ocenę zgodności wszelkich potencjalnych działań – bez 

uszczerbku dla art. 6 ust. 5 – z politykami inwestycyjnymi EFIS i zatwierdzanie wsparcia 

ze strony gwarancji UE na rzecz operacji na mocy niniejszego rozporządzenia. 

W skład komitetu inwestycyjnego wchodzi ośmiu niezależnych ekspertów i dyrektor 

zarządzający. Niezależni eksperci muszą posiadać duże stosowne doświadczenie rynkowe 

(...) i są powoływani przez radę kierowniczą EFIS na odnawialną kadencję nie trwającą 

dłużej niż trzy lata i nieprzekraczającą łącznie 6 lat. Ekspertów komitetu 

inwestycyjnego powołuje się na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru. 

Powołując ekspertów komitetu inwestycyjnego, rada kierownicza EFIS zapewnia, by 

skład tego komitetu był zróżnicowany tak, by zapewnić posiadanie przez niego 

szerokiej wiedzy na temat sektorów objętych art. 2a i rynków geograficznych 

w obrębie Unii. 

Rada kierownicza EFIS nadzoruje realizację celów EFIS. 

Uczestnicząc w działaniach komitetu inwestycyjnego, jego członkowie wykonują 

swoje obowiązki w sposób bezstronny i w interesie EFIS. Realizując wytyczne 

przyjęte przez radę kierowniczą EFIS i podejmując decyzje w sprawie wykorzystania 

gwarancji UE, nie zwracają się oni o instrukcje do EBI, instytucji Unii, państw 

członkowskich ani jakichkolwiek innych organów publicznych lub prywatnych, ani 

nie przyjmują od nich takich instrukcji. Wprowadza się adekwatne rozwiązania 

organizacyjne, aby zapewnić niezależność operacyjną komitetu inwestycyjnego, bez 

uszczerbku dla zapewnienia temu komitetowi analitycznego, logistycznego 

i administracyjnego wsparcia ze strony personelu EBI.  

Decyzje komitetu inwestycyjnego podejmowane są zwykłą większością głosów.  
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ROZDZIAŁ II – Gwarancja UE i fundusz gwarancyjny UE 

Artykuł 4 

Gwarancja UE 

Unia udziela EBI gwarancji w odniesieniu do działań z zakresu finansowania lub inwestycji 

prowadzonych na terytorium Unii, lub działań prowadzonych między państwem członkowskim 

a krajem objętym zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym partnerstwa 

strategicznego, polityki rozszerzenia oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, bądź między państwem członkowskim 

a krajem lub terytorium zamorskim, określonymi w załączniku II Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, objętymi niniejszym rozporządzeniem i umową w sprawie EFIS („gwarancja 

UE”). (…)  

Artykuł 5 

Warunki wykorzystania gwarancji UE 

1. Udzielenie gwarancji UE uzależnione jest od wejścia w życie umowy w sprawie EFIS. 

2. 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. (…) 

2a. Gwarancja UE może zostać udzielona na działania EBI z zakresu finansowania 

i inwestycji, które zostały zatwierdzone przez komitet inwestycyjny do dnia [Dz.U.: 

wstawić datę: 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] i w sprawie których 

umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2b. Gwarancja UE może zostać udzielona na finansowanie lub gwarancje na rzecz EFI 

w celu przeprowadzenia działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji zgodnie 

z art. 7 ust. 2, które zostały zatwierdzone przez Zarząd EFI do dnia [Dz.U.: wstawić 

datę: 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] i w sprawie których umowa 

między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 

30 czerwca 2020 r. 
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3. Zgodnie z art. 17 Statutu EBI (...), pobiera on od beneficjentów działań z zakresu 

finansowania opłaty na pokrycie wszystkich wydatków związanych z EFIS. Nie 

naruszając przepisów akapitów drugiego i trzeciego niniejszego ustępu, żadne wydatki 

administracyjne ani jakiekolwiek inne kwoty pobierane przez EBI w związku 

z działaniami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez EBI na mocy 

niniejszego rozporządzenia nie są pokrywane z budżetu ogólnego Unii. 

EBI może wykorzystać gwarancję UE w ramach łącznego limitu odpowiadającego 1 % 

łącznej kwoty pozostałych do uregulowania zobowiązań z tytułu gwarancji UE na pokrycie 

wydatków, którymi zostaliby obciążeni beneficjenci działań z zakresu finansowania 

i inwestycji, ale które nie zostały odzyskane od momentu wystąpienia zaległości.  

 Ponadto EBI może wykorzystać gwarancję UE do pokrycia stosownej części 

ewentualnych kosztów odzyskiwania środków, chyba że zostały one odliczone od 

wpływów z odzyskania środków, i ewentualnych kosztów związanych z zarządzaniem 

płynnością. 

(...) Gdyby EBI dostarczał w imieniu EFIS finansowania na rzecz EFI, które jest 

zabezpieczone gwarancją UE zgodnie z art. 7 ust. 2, (...)kwoty pobierane przez EFI mogą 

być pokrywane z budżetu Unii.  

4. (...) Państwa członkowskie mogą korzystać z dowolnego rodzaju unijnego finansowania, 

w tym instrumentów ustanowionych na mocy unijnych polityk dotyczących sieci 

transeuropejskich oraz unijnych polityk przemysłowych i strukturalnych, aby wnieść 

wkład w finansowanie kwalifikowalnych projektów, w które EBI – bezpośrednio lub 

poprzez EFI – inwestuje ze wsparciem w postaci gwarancji UE, pod warunkiem że 

zarówno kryteria kwalifikowalności stosownych instrumentów, jak i EFIS są 

spełnione.  
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Artykuł 6 

Instrumenty kwalifikowalne 

1. Do celów art. 2a ust. 2 EBI korzysta z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego 

z instrumentami, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu i zgodnie z art. 7. 

2. Następujące instrumenty kwalifikują się do objęcia gwarancją UE (...): 

(a) pożyczki EBI, gwarancje, kontrgwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, dowolne inne 

formy instrumentów finansowania lub instrumentów wsparcia jakości kredytowej, udziały 

kapitałowe i quasi-kapitałowe, w tym za pomocą krajowych banków lub instytucji 

prorozwojowych, platform inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych. Te 

instrumenty muszą zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań 

realizowanych w Unii, (...) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że 

finansowanie EBI zostało udzielone zgodnie z umową w sprawie finansowania lub 

transakcją podpisaną lub zawartą przez EBI, która nie wygasła, ani nie została 

anulowana;  

 

(b) finansowanie dostarczane przez EBI na rzecz EFI, umożliwiające mu udzielanie pożyczek, 

gwarancji, kontrgwarancji, dowolnych innych form instrumentów wsparcia jakości 

kredytowej, instrumentów rynku kapitałowego i udziałów kapitałowych lub quasi-

kapitałowych, w tym za pomocą krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, 

platform inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych. Te instrumenty muszą zostać 

udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz działań realizowanych w Unii, zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem oraz pod warunkiem, że finansowanie EFI zostało 

udzielone zgodnie z umową w sprawie finansowania lub transakcją podpisaną lub 

zawartą przez EFI, która nie wygasła, ani nie została anulowana. 

3. EBI może również udzielić gwarancji krajowemu bankowi prorozwojowemu lub 

krajowej instytucji prorozwojowej w ramach kontrgwarancji Unii.  

 

6831/15   jp/DH/mm 26 
 DGG 1A  PL 
 



4. EBI może inwestować przy wsparciu EFIS w platformę inwestycyjną. EBI może 

również udzielić gwarancji na mocy niniejszego rozporządzenia platformie 

inwestycyjnej w ramach kontrgwarancji Unii.  

5. Wykorzystanie gwarancji UE w odniesieniu do działań, o których mowa w ust. 2 lit. 

a), ust. 3 i 4, podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez komitet inwestycyjny. 

Projekty bazowe leżące u podstaw działań z zakresu finansowania i inwestycji 

realizowanych bezpośrednio przez EBI lub wdrażanych za pośrednictwem krajowego 

banku prorozwojowego lub krajowej instytucji prorozwojowej lub platformy 

inwestycyjnej, które to projekty składają się z kilku projektów bazowych, co do 

zasady przedkłada się komitetowi inwestycyjnemu do zatwierdzenia łącznie, 

z wyjątkiem sytuacji gdy komitet inwestycyjny postanowi inaczej. Komitet 

inwestycyjny podejmuje decyzję o tym, czy nowe działania realizowane za 

pośrednictwem krajowego banku prorozwojowego lub krajowej instytucji 

prorozwojowej lub platformy inwestycyjnej, w odniesieniu do których zatwierdził już 

wykorzystanie przez EBI gwarancji UE, mają zostać mu przedłożone do 

zatwierdzenia.  

6. W ramach swoich działań na mocy EFIS, EFI może również udzielić gwarancji 

krajowemu bankowi prorozwojowemu lub krajowej instytucji prorozwojowej lub 

platformie inwestycyjnej, lub zainwestować w platformę inwestycyjną. 

Artykuł 7 

Zakres i warunki gwarancji UE 

1. Kwota gwarancji UE (...) wynosi w każdym momencie maksymalnie 

16 000 000 000 EUR, z czego maksymalnie 2 500 000 000 EUR może zostać przydzielone 

na finansowanie lub gwarancje ze strony EBI na rzecz EFI, zgodnie z ust. 2. (...) Łączne 

płatności netto z budżetu ogólnego  Unii dokonane w ramach gwarancji UE (...) nie mogą 

przekroczyć kwoty 16 000 000 000 EUR.  
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2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) wynagrodzenie z tytułu podejmowania ryzyka 

w odniesieniu do danego portfela rozdzielane jest pomiędzy podmioty uczestniczące 

w sposób proporcjonalny do ich udziału w podejmowaniu ryzyku. 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 zapewnia finansowanie lub gwarancje na rzecz 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 równoważna kwota 

finansowania lub gwarancji jest przez EBI przekazywana bez gwarancji UE. Kwota 

objęta gwarancją UE nie może przekraczać 2 500 000 000 EUR.  

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. 

5.  Gwarancja UE udzielana jest jako gwarancja na żądanie w odniesieniu do 

instrumentów, o których mowa w art. 6, na pokrycie: 

– w przypadku instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) – kwoty 

głównej i wszystkich odsetek oraz wszystkich kwot należnych na rzecz EBI, lecz przez 

niego nieotrzymanych zgodnie z warunkami działań z zakresu finansowania do 

momentu powstania zaległości;  

– w przypadku inwestycji kapitałowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a) – 

zainwestowanych kwot i powiązanych z nimi kosztów finansowania; 

– w przypadku działań, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b) – wykorzystanych kwot 

i powiązanych z nimi kosztów finansowania. 

Gwarancja UE pokrywa również kwoty, o których mowa w art. 5 ust. 3 akapity drugi 

i trzeci. 
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Artykuł 8 

Fundusz gwarancyjny UE 

1. Utworzony zostaje fundusz gwarancyjny UE („fundusz gwarancyjny”), z którego 

realizowane są wypłaty na rzecz EBI w przypadku uruchomienia gwarancji UE. 

2. Fundusz gwarancyjny jest zasilany z: 

(a) wpłat z budżetu ogólnego Unii, 

(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. c) ppkt (iv), 

(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. b) i d) niniejszego 

artykułu, 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. 

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”). Kwotę docelową ustala się na 50 % łącznych 

zobowiązań gwarancyjnych 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 (...) wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b), 

c) i d), do maksymalnej wysokości równej wartości uruchomionej gwarancji. 
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6. (…)  

7. Po (...) dokonaniu oceny, czy wysokość funduszu gwarancyjnego jest odpowiednia 

zgodnie ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 10 ust. 6: 

(a) ewentualna nadwyżka zostaje wpłacona w ramach jednej transakcji do specjalnej 

pozycji w zestawieniu dochodów w budżecie ogólnym Unii (...)w 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. 

9. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 

2 lit. b), c) oraz d) powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane do dnia [Dz.U.: proszę 

wstawić datę: 4 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] w celu przywrócenia 

gwarancji UE do początkowej wysokości.  

 

ROZDZIAŁ IIA – Europejskie Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego 

 

Artykuł 8a 

Umowa w sprawie ECDI 

1. Komisja zawiera z EBI umowę w sprawie wdrożenia Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego w ramach EBI.  

 Umowa w sprawie ECDI zawiera w szczególności postanowienia dotyczące 

finansowania niezbędnego dla ECDI zgodnie z ust. 5.  
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2. Celem ECDI jest 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. Wsparcie takie obejmuje wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy 

technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych 

instrumentów finansowych, wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych oraz 

doradztwo, stosownie do sytuacji, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu 

prawodawstwa Unii. ECDI zapewnia także ukierunkowane wsparcie, 

z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki 

finansowe są mniej zaawansowane.  

3. ECDI świadczy usługi dodatkowo do usług już dostępnych w ramach innych unijnych 

programów. Usługi świadczone przez ECDI obejmują: 

a) zapewnienie punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do pomocy 

technicznej dla organów i promotorów projektów; 

b) w stosownych przypadkach, wspomaganie promotorów projektów w procesie 

rozwijania ich projektów w celu spełnienia przez dany projekt kryteriów 

kwalifikowalności na mocy niniejszego rozporządzenia; 

c) maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS 

w całej Unii;  

d) zapewnienie platformy na potrzeby wzajemnej wymiany know-how w zakresie 

rozwijania projektów i dzielenia się tą wiedzą. 

4. Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 2, ECDI stara się wykorzystywać wiedzę 

fachową EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz 

instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.  

5. Współpraca między ECDI a krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową 

instytucją prorozwojową, bądź równoważną instytucją lub instytucją zarządzającą, 

które mogą działać w charakterze krajowego doradcy, może przyjąć postać 

partnerstwa umownego.  
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6. Unia wnosi wkład w maksymalnej wysokości 20 000 000 EUR rocznie na pokrycie 

kosztów działań ECDI w okresie kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. z tytułu 

usług świadczonych przez ECDI. 

7.  Do dnia 1 września 2016 r., a następnie co roku, EBI przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie na temat usług świadczonych przez 

ECDI na mocy ust. 5 niniejszego artykułu oraz wykonania budżetu przez ECDI. 

 

ROZDZIAŁ III – Europejski katalog projektów inwestycyjnych 

Artykuł 9 

Europejski katalog projektów inwestycyjnych 

1. Komisja i EBI (...)tworzą przejrzysty katalog obecnych i potencjalnych (...) projektów 

inwestycyjnych na terytorium Unii. Państwa członkowskie mogą uczestniczyć 

w tworzeniu tego katalogu i zarządzaniu nim. 

 2. Projekty będą umieszczane w europejskim katalogu projektów inwestycyjnych 

wyłącznie do celów ich wyeksponowania inwestorom i tylko do celów 

informacyjnych; będą one bez uszczerbku dla decyzji w sprawie projektów, które 

zostaną ostatecznie wybrane do celów uzyskania wsparcia na mocy niniejszego 

rozporządzenia lub na mocy dowolnego innego unijnego instrumentu lub 

finansowania ze środków publicznych.  

3. (…)  

 

ROZDZIAŁ  IV – Sprawozdawczość, rozliczalność i ocena 

Artykuł 10 

Sprawozdawczość i rachunkowość 

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.  
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Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z warunkami wykorzystania gwarancji UE oraz 

kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania ustanowionymi zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f) ppkt 

(iv). 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.  

2. EBI, we właściwych przypadkach we współpracy z EFI, co roku przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie, podawane do 

wiadomości publicznej, zawiera:  

a) ocenę działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji na poziomie poszczególnych 

działań, sektorów, państw i regionów oraz ocenę zgodności tych działań z niniejszym 

rozporządzeniem, wraz z oceną podziału działań EBI z zakresu finansowania 

i inwestycji według celów określonych w art. 2a;  

b) ocenę wartości dodanej, skali zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie, 

oczekiwanych i osiągniętych wyników oraz skutków działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym; 

(c) (...) kwotę finansową przekazaną beneficjentom i ocenę działań EBI z zakresu 

finansowania i inwestycji w ujęciu zbiorczym;  

(d) ocenę wartości dodanej działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji; 

(e) szczegółowe informacje dotyczące przypadków uruchomienia gwarancji UE; 

(f) rachunki dotyczące EFIS. 
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3. Do celów rachunkowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyk objętych gwarancją 

UE oraz zarządzania przez Komisję funduszem gwarancyjnym, EBI, we właściwych przypadkach 

we współpracy z EFI, przekazuje Komisji co roku: 

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 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) 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. c) ppkt (i). 

4. Na wniosek Komisji EBI przekazuje wszelkie dodatkowe informacje niezbędne Komisji 

do wypełniania jej obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

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 dotyczące sytuacji funduszu 

gwarancyjnego oraz zarządzania nim w poprzednim roku kalendarzowym, łącznie z oceną 

adekwatności kwoty docelowej, wysokości funduszu gwarancyjnego oraz szacowanym 

zapotrzebowaniem na uzupełnienie funduszu gwarancyjnego. To sprawozdanie 

roczne obejmuje prezentację sytuacji finansowej funduszu gwarancyjnego na koniec 

poprzedniego roku, przepływy finansowe w poprzednim roku kalendarzowym, 

a także znaczące transakcje i wszelkie stosowne informacje na temat rachunków 

finansowych. Sprawozdanie to zawiera również informacje na temat zarządzania 

finansowego, wyników funduszu oraz ryzyka funduszu na koniec poprzedniego roku. 
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Artykuł 11 

Rozliczalność względem Parlamentu Europejskiego i Rady 

1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady, dyrektor zarządzający składa 

sprawozdanie z wyników EFIS obu instytucjom, również w drodze udziału 

w przesłuchaniu przed Parlamentem Europejskim (...). 

2. Dyrektor zarządzający odpowiada ustnie lub pisemnie na zapytania skierowane do EFIS 

przez Parlament Europejski lub Radę, każdorazowo w terminie pięciu tygodni od 

otrzymania zapytania.  

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady, Komisja przedkłada sprawozdanie (...) 

na temat stosowania niniejszego rozporządzenia. 
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Artykuł 12 

Ocena i przegląd 

-1.  Do dnia [Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające 

niezależną ocenę dotyczącą stosowania niniejszego rozporządzenia. W odpowiednich 

przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek dotyczący zmiany niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do dat, o których mowa w art. 5 ust. 2a i 2b 

oraz art. 8 ust. 9.  

1. (…)  

2. (…)  

3.  (…)  

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. (…)  

 

ROZDZIAŁ V – Przepisy ogólne 

Artykuł 13 

Przejrzystość i publiczne ujawnianie informacji 

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 wpływu na cele ogólne, o których mowa w art. 2a ust. 2.  
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Artykuł 14 

Kontrola prowadzona przez Trybunał Obrachunkowy 

Gwarancja UE oraz płatności dokonane i odzyskane z tytułu takiej gwarancji, które są przypisane 

do budżetu ogólnego Unii, są przedmiotem kontroli Trybunału Obrachunkowego. 

Artykuł 15 

Środki zwalczania nadużyć finansowych 

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. 

2. W celu ochrony interesów finansowych Unii OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym 

kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(8), 

rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(9) i rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) 

nr 2988/95(10), w celu ustalenia, czy w związku z jakimikolwiek działaniami 

finansowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia miało miejsce nadużycie 

finansowe, korupcja, pranie pieniędzy lub jakiekolwiek inne niezgodne z prawem działanie 

mające wpływ na interesy finansowe Unii. OLAF może przekazywać informacje uzyskane 

w trakcie dochodzeń właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich (...).  

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 
11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1). 

9 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2). 

10 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1). 

 

6831/15   jp/DH/mm 37 
 DGG 1A  PL 
 

                                                 



W przypadku udowodnienia takich niezgodnych z prawem działań, EBI podejmuje 

działania służące odzyskaniu środków w odniesieniu do swoich działań wspieranych 

gwarancją UE. 

3. Umowy w sprawie finansowania podpisane w związku z działaniami wspieranymi na 

mocy niniejszego rozporządzenia zawierają klauzule umożliwiające wykluczenie z działań 

EBI z zakresu finansowania i inwestycji oraz, w razie konieczności, podjęcie 

odpowiednich działań służących odzyskaniu środków w przypadkach nadużyć 

finansowych, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań, zgodnie z umową 

w sprawie EFIS, polityką EBI oraz mającymi zastosowanie wymogami regulacyjnymi. 

Decyzja o zastosowaniu wykluczenia z działań EBI z zakresu finansowania i inwestycji 

podejmowana jest zgodnie z właściwą umową w sprawie finansowania lub inwestowania. 

Artykuł 16 

Wykluczone działania i jurysdykcje niechętne współpracy 

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 zakresie słabo 

uregulowanych lub niechętnych współpracy jurysdykcji opartą na polityce Unii, 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Grupy Specjalnej ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. 

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 (...) 

środków w celu zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych. 
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Artykuł 17 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 [skreślony] 

ROZDZIAŁ VI – Zmiany 

Artykuł 18 

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 

W rozporządzeniu (UE) nr 1291/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

(1) art. 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Pula środków finansowych przeznaczona na realizację programu »Horyzont 2020« wynosi 

74 328,3 mln EUR według cen bieżących, z czego maksymalnie 71 966,9 mln EUR przeznacza się 

na działania na podstawie tytułu XIX TFUE.  

Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram 

finansowych. 

2. Kwotę przeznaczoną na działania na podstawie tytułu XIX TFUE rozdziela się między 

priorytety określone w art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:  

a)  Doskonała baza naukowa – 23 897,0 mln EUR według cen bieżących;  

b)  Wiodąca pozycja w przemyśle – 16 430,5 mln EUR według cen bieżących;  

c)  Wyzwania społeczne – 28 560,7 mln EUR według cen bieżących.  

Maksymalna łączna kwota finansowego wkładu Unii z programu »Horyzont 2020« w cele 

szczegółowe określone w art. 5 ust. 3 i działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań 

jądrowych jest następująca:  
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(i) »Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa« – 782,3 mln EUR 

według cen bieżących;  

(ii) »Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa« – 443,8 mln EUR według cen 

bieżących;  

(iii) działania bezpośrednie JRC nienależące do obszaru badań jądrowych – 1 852,6 mln EUR 

według cen bieżących.  

Orientacyjny podział na priorytety i cele szczegółowe, określone w art. 5 ust. 2 i 3, przedstawiono 

w załączniku II.  

3. EIT jest finansowany za pomocą maksymalnego wkładu z programu »Horyzont 2020« 

w wysokości 2 361,4 mln EUR według cen bieżących, jak określono w załączniku II.”;  

(2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia. 
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Artykuł 19 

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 

W rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

(1) art. 5 (...) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pulę środków finansowych na realizację instrumentu »Łącząc Europę« na lata 2014–2020 

ustala się na 29 942 259 000 EUR (*) według cen bieżących. Kwota ta podlega podziałowi 

w następujący sposób:  

a) sektor transportu: 23 550 582 000 EUR, z czego 11 305 500 000 EUR przenosi się z Funduszu 

Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w państwach 

członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności;  

b) sektor telekomunikacji: 1 041 602 000 EUR;  

c) sektor energii: 5 350 075 000 EUR.  

Kwoty te pozostają bez uszczerbku dla stosowania mechanizmu elastyczności przewidzianego 

w rozporządzeniu Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(*).  

(*) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).”; 

(2) w art. 7 ust. 3 akapit drugi skreśla się wyrazy „i art. 21 ust. 4”; 

(3) skreśla się art. 21 ust. 4. 
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ROZDZIAŁ VII – Przepisy przejściowe i końcowe 

Artykuł 20 

Przepisy przejściowe 

Działania z zakresu finansowania i inwestycji podpisane przez EBI lub EFI w okresie od dnia 

1 stycznia 2015 r. do czasu (...) zawarcia umowy w sprawie EFIS oraz początkowego powołania 

w związku z wejściem niniejszego rozporządzenia w życie wszystkich członków komitetu 

inwestycyjnego oraz dyrektora zarządzającego, mogą być przedkładane Komisji przez EBI lub 

EFI w celu objęcia tych działań gwarancją UE. 

Komisja dokonuje oceny tych działań i, w przypadku gdy są one zgodne z (...) wymogami 

określonymi w art. 2a niniejszego rozporządzenia (...), decyduje o objęciu ich gwarancją UE. 

Artykuł 21 

Wejście w życie  

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
(2) Przewodniczący Przewodniczący 
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