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TRYBUNAt. OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgIdniajc Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczegóInoci jego art. 13 ust. 2

i art. 17 ust. 1,

uwzgldniajc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególnoci jego art. 172,

art. 173, art. 175 akapit trzeci, art. 182 ust. 1, art. 287 ust. 4, art. 317-319, art. 322 ust. 1,

uwzgldniajc Traktat ustanawiajqcy Europejsk WspóInot Energii Atomowej (TEWEA),

w szczególnoci jego art. 106a,

uwzgIdniajqc wniosek dotyczcy rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniajcego

rozporzdzenie (UE) nr 1291/2013 I (UE) 1316/2013’,

PRZYJMUJE NASTPUJICP OPINI:

1 COM(2015) 10 final z dnia 13 stycznia 2015 r.
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I. WSTP

Plan inwestycyjny dia Europy

W odpowiedzi na spadek inwestycji, jaki miat miejsce od 2007 r., Komisja wprowadzita

w listopadzie 2014 r. ,,Plan inwestycyjny dla Europy” (zwany dalej planem)2.Zgodnie

z Iogik interwencji, na której opiera si plan, ,,Europa ma wiele potrzeb inwestycyjnych

I ekonomicznie optacalnych projektów, dla których poszukuje si fródet finansowania.

Wyzwanie nasze polega na tym, by wykorzysta oszczdnoci I ptynno finansow

w produktywny sposób I wspiera tworzenie trwatych miejsc pracy I zrównowaonego

wzrostu w Europie”3.Plan nie powinien tworzyã obcieñ dia krajowych finansów

publicznych ani nowego zadtuenia. Komisja oczekuje, e petne wdroenie planu

spowoduje utworzenie 1-1,3 mln nowych miejsc pracy w cigu najbliszych trzech lat.

Plan opiera si na trzech podstawowych elementach (zob. wykres 1):

- utworzenie nowego Europejskiego Funduszu na rzecz lnwestycji Strategicznych

(EFIS), w ramach którego w ciqgu trzech najbliszych lat (2015-2017) planowane jest

uruchomienie dodatkowych (gtównie diugoterminowych) inwestycji na kwot co

najmniej 315 mId EUR;

- utworzenie wykazu projektów wraz z programem wsparcia, aby skierowa

inwestycje tam, gdzie s one najbardziej potrzebne;

- plan dziatania, aby zwiQkszy atrakcyjno Europy dia inwestycji i usun regulacyjne

wskie gardta.

2 COM(2014) 903 final z dnia 26 listopada 2014 r.

COM(2014) 903 final, s. 4.
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Wykres 1 — Plan inwestycyjny dla Europy
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Przewidywalnosci wysoka jakosó przepisów
• Jakoó krajowych wydatkow, systemow

podatkowych administracji publiczneJ
• Nowe ±ródla diugoterminowego finansowania

die gospodarki
Usunicia pozafinansowych barler
regulacyjoych w najwainiejszych sektorach
na jednoiitym rynku

2ródlo: COM(2014) 903 final, s. 5.

We wniosku Komisji dotyczqcym rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz lnwestycji Strategicznych oraz zmieniajcym

rozporzqdzenie (UE) nr 1291/2013 I (UE) 1316/2013 (zwanym dalej wnioskiem)

utworzono ramy prawne I przewidziano rodki buthetowe dia pierwszych dwóch

elementów planu4.

EFIS zostanie utworzony w ramach Europejskiego Banku lnwestycyjnego (EBI) jako

fundusz powierniczy5na czas nieokrelony w celu finansowania czci projektów

obarczonych wIkszym ryzykiem. Gwarancja sigajca 16 mId EUR6 stanowiã bdzie

DIa trzeciego elementu planu, dotyczcego rodowiska regulacyjnego i usunicia barier dla
inwestycji, Komisja przewidzia{a szereg dziatañ w swoim programie prac (COM(2014) 910
final z dnia 16 grudnia 2014 r., zatcznik Ill).

Ustalenia umowne midzy Komisj a EBI, zob. art. 1 wniosku I s. 6 planu, przypis 6.

6 Gwarancja UE przeznaczona zostanie w wikszoci na wsparcie instrumentów dtunych
przeznaczonych na infrastruktur I innowacje (blisko 70%), a reszta podzielona zostanie na
równe czeci przeznaczone na wsparcie inwestycji kapitatowych w infrastruktur i innowacje

• Silny impute die inwestycji strategicznych
• Lepszy dostQpMPoraz spólek o redniej

kapitaiizacji do rodków na inwestycje
Strategicznewykorzystanie budletu liE

• Lepsze wykorzystanie europejskichfunduszy
strukturalnych I inwestycyjnych

GOSPODARKI REALNEJ RODKAML
FINANSOWYMI

A

• Stworzenie wykazu projektów I wybor
projektow
Pomoc techniczna na wszystkich szczeblach

• cisla wspolpraca miqdzy krajowymi
bankami rozwojua EBi

= Dzialania nastçpcze na szczeblu swiatowym,
unijnym, krajowym I regionainym, wtym
dzIalania informacyjne

4
POPRAWA OTOCZFNIA INWESTYCYJL
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rekompensat dodatkowego ryzyka podjtego przez EB1. Gwarancja uzyska wsparcie

z buthetu UE dziki rodkom pozyskanym z obecnej nadwyki w buthecie UE

(2 mid EUR), z instrumentu ,,tqczqc Europe” (3,3 mid EUR) oraz z programu ,,Horyzont

2020” (2,7 mid EUR), na tqcznq kwotç 8 mId EUR. EBI przeznaczy na ten cei 5 mId EUR.

Paristwa cztonkowskie mogq wnie rodki do EFIS aibo na poziomie zdoInoci do

ponoszenia ryzyka (jako uzupe{nienie obecnych wktadów), przez piatform inwestycyjnq,

albo w drodze wspOtfinansowania konkretnych projektów I dziatari.

II. UWAGI OGOLNE

Uwagi wyraone w dalszych ustpach odnoszq si do wniosku. Trybunat pozostaje do

dyspozycji Rady I Pariamentu Europejskiego, jeii chodzi o daiszy wktad w ramach

obecnego procesu iegislacyjnego.

Zarzqdzanie EFIS

Chocia status prawny EFSI nie zostat okreiony we wniosku, Fundusz posiada wtasnq

struktur zarzqdzania. Rada kierownicza okreia jego kierunki dziatania, strategicznq

aiokacj aktywów oraz ustanawia procedury i zasady postpowania, w tym poiityk

inwestycyjnq dotyczqcq projektów kwaiifikujqcych si do wsparcla EElS oraz profli ryzyka

EFiS. Cztonkostwo w radzie kierowniczej jest proporcjonaine do wktadu, aie decyzje

podejmowane sq w drodze konsensusu. Komisja I EBi majq prawo weta wobec

moiiwoci przystqpienia nowych uczestników I jego terminu.

• Zgodnie z politykq inwestycyjnq I wytycznymi okreionymi przez rad kierowniczq,

projekty, które kwalifikujq si do wsparcia w ramach gwarancji UE, zostanq wybrane

przez niezaieny komitet inwestycyjny ze wzgidu na swoje wfaciwoci, a bez

przyporzqdkowania geograficznego iub sektorowego. Uzyskanie wsparcia EElS wymaga

uzyskania pozytywnej oceny komitetu inwestycyjnego. Decyzja o finansowanlu projektów

oraz na wsparcie MP I spótek o redniej kapitalizacji za porednictwem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (EEl).

CCY058560PL02-15PP-DEC029-15F1 N-AV-EFSI-TR.docx 12.3.2015



7

EFIS bdzie jednak faktycznie podejmowana przez organy zarzdzajce EBI, po

zasigniciu opinii Komisji, zgodnie ze Statutem EBI I stosowanymi procedurami

wewntrznymi7.

We wniosku stwierdzono, e dziatania EBI w zakresie finansowania I inwestycji objte

gwarancj UE niostyby ze sob istotne ryzyko finansowe I znaczce prawdopodobieristwo

uruchomienia gwarancji8,natomiast wiQkszociowy udzia{ buthetu UE w EFIS nie zostat

odzwierciedlony w strukturze zarzdzania. Struktura ta ma charakter dualny. Komisja

bdzie bezporednio odpowiedzialna za zarzdzanie wytqcznie funduszem gwarancyjnym

UE, podczas gdy organy zarzdzajce EBI bdq odpowiedzialne za faktyczne

inwestowanie rodków.

Ramy legislacyjne

We wniosku szereg zasadniczych aspektów, takich jak utworzenie EElS jako osobnego

instrumentu gwarancyjnego w ramach rachunków EBI, zarzdzanie nim I postanowienia

dotyczce audytu wewntrznego, jak równiez ocena osiqganych wyników dziataInoci,

pozostawiono do uregulowania w umowie, która ma zosta zawarta pomidzy Komisj

a EBI. Warunki umowy bd miaty istotny wptyw na udzielanie gwarancji UE I jej

wykorzystanie.

Ponadto, chociaz ramy prawne wykonania bud±etu UE okreIa rozporzdzenie

finansowe9(art. 317 TFUE), a wikszo rodków EFIS pochodzi bdzie z buthetu,

Zob. art. 19 ust. 2 Statutu EBI (Protokót nr 5 do Traktatu o Unhi Europejskiej I Traktatu
o funkcjonowaniu Unil Europejskiej).

8 COM(2015) 10 final, s. 30-31. Zaznaczono równiez, e w przypadku samych projektów mog
wystpowa opónienia w realizacji I przekroczenia kosztOw oraz e oszczçdno kosztowa
inicjatywy moze zosta ograniczona w wyniku niedostatecznej penetracji rynku przez
instrumenty I zmieniajcych si z czasem warunków rynkowych, co zmniejszytoby zaktadany
efekt mnoznikowy.

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 298
z 26.10.2012, s. 1).
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szczegófowe przepisy rozporzdzenia finansowego nie bd miafy zastosowania do

gwarancji UE udzielanych EBI ani do funduszu gwarancyjnego’°. Podczas gdy przepisy te

wprowadzono, aby zaradzk szeregowi staboci dotyczcych wykorzystania instrumentów

finansowych11,takie wyIczenie nie zostato naIeycie wyjanione’2.Warto bytoby

wiedzie, czy rozporzqdzenie finansowe uznawane jest za przeszkod w pozyskaniu

prywatnych inwestycji. W takim przypadku naIeatoby wyciqgn powazniejsze

konsekwencje wobec innych podobnych systemów.

Podczas gdy zastosowanie bd miaty przepisy wtasne EBI, nie jest jasne, w jakim

zakresie przepisy te powoduj stosowanie podstawowych zasad okreIonych

w rozporzdzeniu finansowym, takich jak nale±yte zarzdzanie finansami, przejrzysto,

proporcjonaIno, niedyskryminacja, równe traktowanie, dodatkowo, niezaktócanie

konkurencji, dopasowanie interesów Komisji i partnerskich instytucji finansowych.

Aby unikné uk prawnych, zarzdzanie instrumentami finansowymi UE powinno opieraá

si na znormalizowanych przepisach, aby promowa instrumenty, które majq spójne

zastosowanie w wielu dziedzinach polityki. OdstQpstwa od przepisów rozporzdzenia

finansowego powinny by naIeycie uzasadnione. Zgodnie z art. 290 TFUE istotne

elementy aktu prawnego powinny pozosta w gestii prawodawcy i by ujçte w samym

rozporzdzeniu. JeeIi niezbdne jest przekazanie uprawnieti Komisji, powinno ono

ogranicza si do elementów innych ni± istotne. Jego cele, przedmiot, zakres i czas

trwania naIey jasno zdefiniowa w rozporzdzeniu, aby zapewni niezbdn

przejrzysto.

10 Zob. Tytut VIII rozporzdzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Zob. sprawozdanie specjalne nr 4/2011 pt. ,,Kontrola systemu porQczeñ dia MSP” oraz

sprawozdanie specjalne nr 2/2012 pt. ,,Instrumenty finansowe dla MSP wspOtfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

12 Wytczenie z zakresu rozporzdzenia finansowego zostato wyraone w motywie 30 wniosku

I wynika ono pa prostu ze sposobu utworzenia gwarancji UE i fund uszu gwarancyjnego.
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RozIiczaIno Komisji

Trybunat podkreIit w odniesieniu do instrumentów, w ramach których UE wspótpracuje

z sektorem prywatnym, e powinny one zapewnia odpowiedni poziom przejrzystoci

I rozliczaInoci rodków publicznych. Niezbdny jest ponadto pomiar wyników osiganych

dziki tym instrumentom I porównanie ich z celami finansowanych dziatañ13.W zwizku

z tym istnieje kilka powodów do obaw.

Podczas gdy kluczowe wskaniki skutecznoci dziatania zostan faktycznie okrelone

w przysztej umowie w sprawie EFIS, wygIda na to, e warunki rozliczalnoci koncentruj

si, jak dotd, na zrealizowanych produktach, a nie na rezultatach I wptywie’. Nie jest

równie jasne, czy Komisja zamierza uzupetnk sprawozdawczo EBI swoj wtasn ocen;

oraz w jakim zakresie Komisja uwzglQdni EFIS w swoim rocznym sprawozdaniu

oceniajqcym finanse Unli opartym na uzyskanych wynikach (art. 318 akapit drugi TFUE),

w szczegóInoci w odniesienlu do zatoeñ Iecych u podstaw planu, jeIi chodzi

o przycignicie nowych inwestycji I stworzenie miejsc pracy. Ponadto dyrektor

zarzdzajcy, jako czlonek komitetu inwestycyjnego, który nie podejmuje decyzji

w odniesienlu do faktycznego finansowania, ponosi odpowiedziaInoé za wyniki EElS.

Wydaje si, ze gtówne podmioty decyzyjne (rada kierownicza EFIS i organy zarzdzajqce

EBI) nie s objte adnq procedur rozIiczaInoci publicznej wobec organów

budzetowych.

Komisja petni kilka funkcji w odniesieniu do systemu EElS. Komisja zarzdza funduszem

gwarancyjnym UE I jest cztonkiem rady kierowniczej odpowiedzialnej za okreIanie

kierunków strategicznych oraz powotywanie komitetu inwestycyjnego. Jest równie

13 PrzegId horyzontalny mechanizmów rozIiczaInoci I kontroli publicznej UE: luki, naktadanie
sic funkcji I wyzwania (2014), pkt. 52; Optymalne wykorzystywanie rodkOw pieninych UE:
przegId horyzontalny dotyczcy zagrozeri dla finansowego zarzdzania budzetem UE
(2014), pkt. 12 lit. e).

Zob. art. 2 ust. 1 lit. g) wniosku I s. 27, punkt 1.4.4.
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cztonkiem Rady Dyrektorów EBI, a EBI zasiga jej opinil przed zatwierdzeniem kadej

operacji finansowej i inwestycyjnej. Kada z petnionych funkcji daje Komisji niezbdn

wtadz I dostarcza istotne informacje, dziki którym moe ona przyj petn

odpowiedziaIno za faktyczne wykorzystanie funduszy UE, zgodnie z postanowieniami

art. 17 ust. 1 TUE oraz art. 317 TFUE. W rozporzdzeniu nie zapisano jednoznacznie tej

odpowiedziaInoci.

Jak stwierdzono powyej (zob. pkt 8) struktura zarzdzania EFIS ma charakter dualny.

Dokonany wybór nie powinien jednak podwaaá tego, e Komisja ponosi petn

odpowiedziaIno za wykonanie budetu UE. Rozproszona rozIiczaIno nieuchronnie

podwaytaby równie znaczenie unijnej procedury udzielania absolutorium

buthetowego.

Uprawnienia kontrolne Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego

We wniosku przewidziano, e Trybunat uprawniony jest do kontroli ,,gwarancji UE oraz

ptatnoci dokonanych I odzyskanych z tytutu takiej gwarancji, które s przypisane do

buthetu ogólnego Unii”15. Przepis ten ograniczytby uprawnienia kontrolne Trybunatu,

gdy takie sformutowanie zdaje si obejmowa tylko ptatnoci dokonane I odzyskane

z tytutu gwarancji UE, a pomija kontroI operacji dokonywanych w ramach

instrumentów/podmiotów/mechanizmów EFIS utworzonych zgodnie z projektem

rozporzdzenia w sprawie EElS, takich jak Europejskie Centrum Doradztwa

lnwestycyjnego (ECDI) i fundusz gwarancyjny UE, oraz kontroI zarzdzania przez EBI I EFI

dziataniami w zakresie finansowania I inwestycji realizowanymi z wykorzystaniem

gwarancji UE. Sama istota dziatari podejmowanych przez EElS nie wchodzitaby w zakres

kontroli Trybunatu.

Traktat o funkcjonowaniu Unli Europejskiej przyznaje Trybunatowi uprawnienia do

przeprowadzania kontroli IegaInoci, prawidtowoci I naleytego zarzdzania finansami

15 Zob. art. l4wniosku.
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w odniesienlu do wszystkich dochodów I wydatków Unli Europejskiej. Ponadto aby

zapewnié przejrzystoé zarzdzania rodkami publicznymi, Trybunat powinien publikowaé

sprawozdania dotyczce wyników kontroli. W celu wypetnienia swojego mandatu

Trybunat ma nieograniczony dostçp do wszelkich dokumentów i informacji, które uzna za

,,niezbdne do wylconywania jego zadania”, w tym do pomieszczeñ ka±dej osoby fizycznej

lub prawnej otrzymujcej ptatnoci z budzetu (art. 287 ust. 3 akapit pierwszy TFUE)’6.

Zdefiniowanie zakresu przeprowadzanych kontroli, z uwzgIdnieniem midzynarodowych

standardów kontroli, naIey zatem do Trybunatu’7.EFIS nie stanowi tutaj wyjtku.

W szczegóInoci przewidywane niezastosowanie rozporzdzenia finansowego nie mote

prowadziá do ograniczenia uprawnieñ Trybunatu.

W tym kontekcie Komisja powinna dopiInowa, aby wszystkie strony zaangaowane

w dziatania podejmowane zgodnie z rozporzdzeniem w sprawie EFIS i umow w sprawie

EFIS (w tym porednicy finansowi I odbiorcy doc&owi) byty wiadome zapisanego

w art. 287 ust. 3 akapit pierwszy TFUE przystugujcego Trybunatowi prawa dostpu do

wszystkich informacji niezbdnych do przeprowadzenia kontroli.

Celem zapewnienia petnego poszanowania uprawnieri Trybunatu art. 14 wniosku winien

mie nastçpujce brzmienie: ,,Kontrola zewntrzna dziatañ podejmowanych zgodnie

16 w Traktacie zapisano dodatkowo, e w odniesieniu do dziataInoci EBI zwizanej
z zarzdzaniem dochodami I wydatkami Unhi, prawo dostpu Trybunatu do informacji
posiadanych przez Bank jest regulowane umow trójstronn zawart midzy Trybunatem,
Bankiem oraz Komisj. W przypadku braku umowy Trybunat ma wszak±e dostp do
informacji niezbdnych do przeprowadzania kontroli dochodOw I wydatków Unii
zarzdzanych przez Bank (art. 287 ust. 3 akapit trzeci TFUE).

17 Przyktadowo zgodnie z ISSAI 5000 (zasady najlepszych rozwizañ kontrolnych dia instytucji
midzynarodowych) wsz&kie instytucje midzynarodowe finansowane lub wspierane ze
rodków publicznych powinny podIega audytowi najwyszych organOw kontroli, aby
promowa Iepsze zarzdzanie, przejrzysto I rozIiczaIno; W ISSAI 5010 (wytyczne dia
najwyzszych organOw kontroli) wskazano uwarunkowania, wyniki I zasady najlepszych
rozwizañ kontrolnych dia instytucji midzynarodowych.
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z rozporzdzeniem w sprawie EFIS przeprowadzana jest przez Europejski Trybunat

Obrachunkowy zgodnie z art. 287 TFUE”.

Zobowiqzania finansowe dia flnansow publicznych

Rozwizania w zakresie podziatu ryzyka zostan zdefiniowane w umowie w sprawie EFIS.

Zaktadajc, e podziat ryzyka zostanie okreIony zgodnie z zasad pierwszej straty,

kredyty zacigane przez beneficjentów w bankach bytyby zintegrowane w ramach

portf&a instrumentów. W przypadku niewywizania si ze sptaty wierzyteInoci

najwiQksze ryzyko bytoby pokrywane z buthetu UE18. Gtówne zobowizanie finansowe

stanowi gwarancja UE (do kwoty 16 mId EUR). Ponadto wysokoá zobowizañ z buthetu

UE signie rocznie niemal 20 mm EUR w zwizku z ECDI (do dnia 31 grudnia 2020 r.). Na

buthecie UE spoczywa bdzie te zobowizanie do poniesienia dodatkowych kosztów,

które nie zostaty okreIone, gdy EBI udzieli w imieniu EFIS finansowania Europejskiemu

Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI).

Wane jest, aby mie wiadomo, e udzielone gwarancje mog ostatecznie

spowodowaé dalsze ryzyko dia buthetu UE. We wniosku nie wytczono wyranie

zobowiqzari warunkowych dla buthetu UE wykraczajcych poza przydzielone rodki’9

i nie okreIono limitu wydatków EBI. Aby zobowizania Komisji nie przekraczaty zatem

gwarancji UE (finansowanych z buthetu UE), naIey przewidzie ogólne zabezpieczenie

18 Zasad pierwszej straty stosuje si w ramach instrumentu gwarancji kredytowych dla
projektów transeuropejskiej sled transportowej (LGTT) oraz inicjatywy w zakresie obligacji
projektowych w ramach strategii ,,Europa 2020” (PBI), gdzie portfel podzielony jest na dwie
transze: cz obejmujqc pierwsze straty w ramach portfela i cz obejmujc ryzyko
rezydualne. Cz obejmujca pierwsze straty w ramach portfela uznawana jest za
najbardziej ryzykown transz w przypadku niewywizania si ze sptaty wierzyteInoci. Jest
ona podzielona midzy buthet UE a EBI, przy czym 95% ponosi buthet, a 5% EBI. Cz
obejmujc pierwsze straty w ramach portfela ustalono na poziomie 30%, a w razie
niewywiqzania si ze sptaty wierzyteInoci ekspozycja budzetu UE wyniesie do 28,5%
wartoci portfela. Chocia± EBI mOgtby ponie cate ryzyko rezydualne, w praktyce istnieje
niewielkie prawdopodobieñstwo skorzystania z tego ryzyka. Zazwyczaj straty zostaj pokryte
z czci obejmujcej pierwsze straty.

19 Zob. art. 140 ust. 3 rozporzdzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.
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I zaniechanie roszczeri prawnych przez beneficjentów EFIS20. Ponadto nale±y

bezwarunkowo wprowadziá limit wydatków poniesionych przez EBI w zwizku z EFIS.

Chocia plan nie ma stanowk obcizenia dla krajowych finansów publicznych ani tworzy

nowego zadtuenia, Komisja zachca paristwa cztonkowskie do wnoszenia wk{adu na

rzecz EFIS albo bezporednio, albo poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych. Taki

wktad nie bytby uwzgldniany przez KomisjQ przy ocenie dostosowania bucketowego

w ramach czeci zapobiegawczej ani naprawczej paktu stabilnoci i wzrostu2’. Pañstwa

czfonkowskie mogq ponadto zwikszy wysoko krajowego wspótfinansowania

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) powyej wymaganego

prawnie minimum. W pewnych okolicznociach tolerowane bdzie tymczasowe

odstpstwo od rednioterminowych celów bucketowych pañstw cz{onkowskich

w zwizku z krajowym wspótfinansowaniem inwestycji w ramach ESIF, systemu

transeuropejskich sieci transportowych i instrumentu ,,tczc Europ”22.

Nie mona zatem wykluczy wzrostu dtugu publicznego. Aby wnie taki wk{ad, pañstwa

cztonkowskie (lub ich krajowe banki prorozwojowe) mog by zmuszone do pozyskania

rodków w drodze poyczki. JeeIi pañstwa udzielajq EFIS kontrgwarancji, ryzyko dalszego

zadtuenia zostaje jedynie odsuniQte w czasie. Projekty gwarantowane przez EElS mogq

ponadto wymaga dodatkowego finansowania ze rodków publicznych p0 zakoñczeniu

realizacji (np. w zwizku z utrzymaniem). Moe to spowodowa niekorzystn reakcj

rynków finansowych, powodujc wzrost kosztów obstugi zadtuenia, szczególnie

20 Beneficjenci EFIS (nie zdefiniowani we wniosku) obejmuj podmioty korzystajce
z instrumentów finansowych gwarantowanych przez UE, wdraanych przez EBI na mocy
umowy w sprawie EElS.

21 w razie przekroczenia wartoci referencyjnej deficytu, Komisja nie zastosuje procedury
nadmiernego deficytu, jezeli takie przekroczenie zwizane jest wyt4cznie z wktadem, jest
niewielkie I przewiduje si, e ma jedynie charakter tymczasowy. W ramach oceny
przekroczenia wartoci referencyjnej zadtuzenia, Komisja nie bdzie brata pod uwag wktadu
do EFIS (zob. COM(2015) 12 final z dnia 13 stycznia 2015 r., S. 5-7).

22 Zob. COM(2015) 12 final, s. 7-9.
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w pañstwach najmocniej dotknitych przez kryzys gospodarczy i finansowy. Sprawq

najwyszej wagi jest take naIeyte uwzgIdnienie ogólnego wptywu EFIS na d{ug

publiczny i deficyt oraz ocenienie go wedtug przejrzystych i spójnych kryteriów.

ródokresowy przegIqd/ ródokresowa rewizja wieloletnich ram finansowych

Uwaa sic, e EFIS utworzono w odpowiedzi na palc potrzeb. Utworzenie EFIS nie

zostato poparte ocen ex ante23,w ramach której zbadano by midzy innymi: dostpne

moliwoci strategiczne osignicia tych samych celów przy pomocy istniejqcych

instrumentów24;zasadno wyboru instrumentu ,,tczc Europe” I programu ,,Horyzont

2020” jako gtównych ródet finansowania, pomimo wysokiego poziomu lewarowania

inwestycji25;oraz skutków, jakie zmniejszenie rodków na te programy miatoby dia

pokrycia deficytu inwestycyjnego, usuniccia wskich gardet i przyczynienia sI do

realizacji celów strategii ,,Europa 202026.

Na tej podstawie oraz w potczeniu z mo±liwymi dodatkowymi dziataniami, których

podjcie Komisja ma rozway do potowy 2016 r.27, zbIi±ajce sic ródokresowy przegId

23 Wymóg przeprowadzenia oceny ex ante zostat przewidziany w art. 30, 31 I 140
rozporzdzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w motywie 53 tego rozporzdzenia. Zob.
równiez art. 18 I 224 rozporzdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia
29 padziernika 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporzdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych majcych
zastosowanie do budzetu ogólnego Unil (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

24 Jedn z alternatywnych mo±liwoci mogtoby by na przyktad zwickszenie kapitatu EBI.

25 Spodziewano si, ze kazdy milion rodków na TEN-T (prawie 80% instrumentu ,,tczc
Europe”) wydany na szczeblu europejskim spowoduje 5 mm inwestycji pañstw
cztonkowskich. Dodatkowo kady milion miat wygenerowac 20 mm inwestycji sektora
prywatnego, co daje stosunek 1:25. Przewidywano równiez, ze jedno euro z programu
ramowego UE w zakresie badañ doprowadzi do wzrostu wartoci dodanej sektora w
granicach od 7 do 14 euro (zob. Komisja Europejska, Memo/11/469 z 29 czerwca 2011 r.).

26 Na przyktad przez odniesienie do projektów zidentyfikowanych wczeniej w ramach
instrumentu ,,tqczc Europe” (zob. zatcznik I do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1316/2013 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129)).

27 COM(2014) 903 final, s. 16.
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lub ródokresowa rewizja wieloletnich ram finansowych (WRF)28 stanowi dia

prawodawcy moliwo dokonania oceny postQpów osigniçtych przez EElS oraz podjcia

niezbQdnych dziatañ korygujcych. Przy tej okazji Komisja powinna równie sporzdzi

sprawozdanie z postpów w ramach pierwszej serii dziatañ przyjçtych w grudniu 2014 r.,

aby zaj si rodowiskiem reguacyjnym I zniesieniem barier dia inwestycji29.

III. UWAGI SZCZEGOtOWE

W tej sekcji zawarte s dalsze uwagi dotyczce wniosku.

Artykul 1 ustçp 1 — ZdoIno do ponoszenia ryzyka

Naleatoby zdefiniowa naleycie termin ,,zdolno do ponoszenia ryzyka”.

Artykut 2 ustçp 2— Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Europejskie Centrum Doradztwa lnwestycyjnego (ECDI) wiadczy ma ustugi doradcze

w zakresie identyfikowania projektów inwestycyjnych, ich przygotowania I rozwijania

oraz dziata jako punkt kompleksowego doradztwa technicznego (równie w kwestiach

prawnych) w dziedzinie finansowania projektów w UE. Dzia{aIno ta obejmowa ma

wsparcie dotyczqce wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania

projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych oraz partnerstw

publiczno-prywatnych. lstniej równie inne organy doradcze zwizane z EBI, Komisj

I paristwami cztonkowskimi, takie jak Europejskie Centrum Ekspertyz PPP (EPEC) oraz

,,lnstrumenty Finansowe — Techniczna Platforma Doradztwa (Fl-TAP) dla ESIE”. NaIey

wyjaniã, w jaki sposób ECDI wniesie warto dodan I jak przebiega bdzie koordynacja

z dostpnymi ±ród{ami wiedzy fachowej.

28 Art. 2 rozporzdzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
okrelajcego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014—2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013,
s. 884).

29 COM(2014) 910 final, zatcznik Ill.
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ECDI ma byá finansowane gtównie z obecnej pull rodków finansowych EBI przeznaczonej

na pomoc techniczn w ramach istniejcych programów UE (instrument ,,tczc Europe”,

program ,,Horyzont 2020”). Do 2020 r. przewidywane jest jednak przeznaczenie

dodatkowych rodków w kwocie do 20 mm EUR rocznie. W tym wzgldzie nie zostaty

podane adne szczegóty ani wartoci referencyjne, które uzasadniatyby takie dodatkowe

rodki.

We wniosku nie okrelono formy prawnej ECDI ani jego struktury operacyjnej.

Artykul 5 ustçp 3— Wydatki EBI

EFIS ponosi petne ryzyko nieodzyskania wydatków poniesionych przez EBI do kwoty

160 mm EUR. Wydatki te nie zostafy zdefiniowane I mog zosta powikszone o optaty z

tytutu zarzdzania ponoszone przez EBI w ramach przekazywania rodków EFI. Poniewa

czas trwania EFIS nie zostat okrelony, skonsolidowane tczne koszty zarzdzania EFIS (z

uwzgldnieniem ECDI) nie s znane, a zatem nie majq górnego limitu.

Artykul 5 ustçp 4— Wspótfinansowanie przez ESIF

Biorc p0 uwag wykaz biecych projektów ogtaszanych na stronie EFIS, wikszo

z nich kwalifikuje si zasadniczo do finansowania w ramach istniejcych instrumentów

UE. Finansowanie jednego projektu z rónych ródet, w ramach kilku ram prawnych,

moze prowadzk do konfliktu wtaciwych przepisów. Kwestie te nie zostaty rozwizane

we wniosku.

Artykut 7 ustçp 2— Udzieienie petnej gwarancji

Wniosek przewiduje moliwo objcia petnq gwarancjq UE kwoty finansowania (do

wysokoci 2,5 mId EUR) przekazywanego EFI z przeznaczeniem na dziatania w zakresie

finansowania I inwestycji na rzecz MP, pod warunkiem udzielenia przez EBI

finansowania tej samej wysokoci bez gwarancji UE. W praktyce w przypadku czci

gwarancji UE zarzdzanej przez EFI thwignia finansowa nie bdzie pochodziá z EFI, ale

wytcznie od zaanga±owanych poredników finansowych.
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Artykut 8— Fun dusz qwarancyjny UE

We wniosku nie okreIono, jak form prawn przybierze fundusz ani jak bdzie dziatat.

Fundusz ma zapewnh buthetowi Unii bufor ptynnoci na wypadek strat poniesionych

przez EElS w ramach realizacji swoich celów. Stosunek 50% ptatnoci z buthetu UE do

tqcznych zobowizañ UE z tytutu gwarancji zostat przyjty na podstawie zgromadzonych

dowiadczeñ. We wniosku przewidziano, e Komisja moe przyj akt delegowany w celu

dostosowania wspomnianego powyej stosunku o maksymalnie 10%, tj. 800 mm EUR

(art. 8 ust. 6 i art. 17 ust 2).

Dostosowanie takie mo±e zmniejszy lub zwikszy ten stosunek, brakuje natomiast

przepisOw dotyczcych pozycji WRF i linii buthetowych, na które wptyw miatoby

ewentualne zwikszenie bufora ptynnoci na wypadek, gdyby 50% ptatnoci zobowizari

gwarancyjnych nie byto wystarczajce. Aspekt ten powinien zosta uwzglQdniony

w pierwszej ocenie adekwatnoci poziomu gwarancji, któr Komisja ma przedstawk do

dnia 31 grudnia 2018 r.

Artykut 10— Sprawozdawczoi I rachunkowo

Naley okrelic kryteria oceny wartoci dodanej, skali zaangaowania sektora prywatnego

w finansowanie, oczekiwanych I osignitych wyników oraz skutków dziataii EBI

w zakresie finansowania I inwestycji w ujciu zbiorczym, o których mowa w ust. 2 lit. b).

Do sprawozdania finansowego EFIS, o którym mowa w ust. 2 lit. f), naIey dotczy opini

niezalenego zewntrznego organu kontroli.

Naley okrelk wtaciwe terminy sporzdzania sprawozdañ, o których mowa w ust. 1-3.

Terminy naley w szczególnoci okreliá tak, aby umoliwk Komisji uwzgldnienie

niezbdnych informacji w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Termin przedtoenia rocznego sprawozdania w sprawie sytuacji funduszu gwarancyjnego

UE, o którym mowa w ust. 6, powinien zosta dostosowany do terminu przedtoenia
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wstpnego rocznego sprawozdania finansowego lub terminu przedtoenia sprawozdania

z zarzqdzania buthetem i finansami okreIonego w art. 142 rozporzdzenia finansowego,

tj. 31 marca.

Artykul 12— Ocena I przegiqd

Przewidziane oceny powinny by5 przeprowadzane przez niezaIene podmioty

zewnQtrzne.

Bardziej wtaciwe bytoby sporzdzanie sprawozdaii dotyczcych projektów EFIS wedlug

charakteru programów czstkowych, aby ich cyki byt dostosowany do celu inwestycji.

Artykul 13— Przejrzysto I publiczne ujawnianie inform acji

W razie przyjcia szczegotowych ustaleri w umowie zawartej pomiQdzy Komisjq a EBI,

zalecane bytoby podanie takich rozwiqzañ do wiadomoci publicznej.

Artykul 20— Przepis przejciowy

Gwarancja UE moze ráwnie obejmowa projekty finansowane przez EBI I EFI,

wykraczajqce poza ich zwyczajny profil, w ciqgu roku 2015, przed wejciem w ycie

niniejszego rozporzqdzenia. W takim przypadku Komisja oceni, czy operacje te mogq

zostac objte gwarancjq UE. Stanowitoby to odstQpstwo od przepisáw, zgodnie z którymi

projekty sq wybierane przez niezaIeny komitet inwestycyjny ze wzgIdu na swoje

w{aciwoci, a bez przyporzqdkowania geograficznego lub sektorowego, zgodnie

z politykq inwestycyjnq i wytycznymi okreIonymi przez rad kierowniczq.
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Niniejsza opinia zostata przyjta przez Trybunat Obrachunkowy w Luksemburgu na

posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 r.

W imienlu TrybunaiLu Obrachunkowego

VItor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes

Pod nieobecnoS Prezesa

Igors LUDBORZS

Cztonek Trybunalu
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SKROTY I ODNIESIENIA

ZAL4CZNIK

EBI

ECD I

EFI

EFIS

EPEC

ESIF

LGTT

Skrót Petna nazwa
Europejski Bank lnwestycyjny

Europejskie Centrum Doradztwa
lnwestycyjnego

Europejski Fundusz lnwestycyjny

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych

Europejskie Centrum Ekspertyz PPP

Europejskie fundusze strukturalne
I inwestycyjne

Instrument gwarancji kredytowych dia
projektów transeuropejskiej sieci
transportowej

Dokument &ódtowy lub strona internetowa
www.eib.org

Zob. art. 2 wniosku

www.eif.org

Zob. wniosek

http://www.eib.org/epec/

http://ec.eu ropa.eu/contracts_grants/fu nds_
pl.htm

http://www.eib.org/about/documents/Igtt
fact-sheet.htm

MP

PBI

Plan

TEN-T

Traktat lub TFUE

UE

Wniosek

WRF

Mate i rednie przedsibiorstwa

lnicjatywa w zakresie obligacji
projektowych w ramach strategii ,,Europa
2020”

Plan inwestycyjny dla Europy

Transeuropejska siec transportowa

Traktat 0 funkcjonowaniu Unhi
Eu ropejskiej

Unia Europejska

Wniosek dotyczcy rozporzdzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu na
rzecz lnwestycji Strategicznych oraz
zmieniajcego rozporz4dzenie (UE)
nr 1291/2013 i (UE) 1316/2013

Wieloletnie ramy finansowe

http://ec.eu ropa.eu/enterprise/policies/sme/f
acts-figures-analysis/sme
definition/i ndex_pl . htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/financi
al_operations/investment/eu rope_2020/inde
x_en.htm

COM(2014) 903 final z dnia 26 listopada
2014 r.
http ://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/an-investment-plan
for-europe_com_2014_903_pl.pdf

http ://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm

http://eu r-lex.europa.eu/Iegal
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3AC2012%2F326
%2F01&from=EN&lang3=choose&lang2=choo
se&langl=PL

COM(2015) 10 final z dnia 13 stycznia 2015 r.
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/proposal_regulation_ef
si_en. pdf

Rozporzdzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cf
m
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