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DECYZJA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/...
z dnia 23 grudnia 2020 r.
upoważniająca Komisję do głosowania za podwyższeniem
kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173 ust. 3,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1,

1

Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. dotychczas
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2020 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Art. 5 ust. 2 Statutu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (zwanego dalej
„Funduszem”) przewiduje, że kapitał statutowy Funduszu może zostać podwyższony
decyzją Walnego Zgromadzenia Funduszu (zwanego dalej „Walnym Zgromadzeniem”),
stanowiącego większością 85 % oddanych głosów.

(2)

Biorąc pod uwagę przewidywane skutki kryzysu wywołanego przez COVID-19, a także
w celu zapewnienia wkładu Unii i Funduszu w jego pokonywanie za pośrednictwem
wdrożenia proponowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Program InvestEU stanowiącego część wieloletnich ram finansowych na
lata 2021–2027 oraz dalszego rozwoju roli Funduszu w zarządzaniu programami
krajowymi i regionalnymi, konieczne jest natychmiastowe podwyższenie kapitału
statutowego Funduszu o 2 870 000 000 EUR.

(3)

Zarząd Funduszu (zwany dalej „Zarządem”) zdecydował o wystąpieniu podczas Walnego
Zgromadzenia z wnioskiem o zatwierdzenie podwyższenia kapitału statutowego Funduszu
o 2 870 000 000 EUR poprzez emisję 2 870 nowych udziałów oraz zatwierdzenie
uzgodnień, w tym uzgodnień w kwestii płatności, dotyczących takiego podwyższenia
kapitału. W przypadku zatwierdzenia podwyższenia kapitału wartość nominalna każdego
nowego udziału wyniesie 1 000 000 EUR, zaś każdy objęty udział zostanie wpłacony do
wysokości 20 % wartości nominalnej. Walne Zgromadzenie miałoby możliwość zażądać
spłaty pozostałych 80 % na warunkach określonych w art. 7 ust. 3 Statutu Funduszu.
Wszystkie udziały, zarówno istniejące jak i te nowo wyemitowane, będą miały taką samą
wartość i związane będą z nimi równe prawa pod każdym względem.
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(4)

Zarząd zaproponował, aby nowo zatwierdzone udziały były dostępne do objęcia w jednym
okresie obejmowania udziałów rozpoczynającym się bezpośrednio po zatwierdzeniu
podwyższenia kapitału przez Walne Zgromadzenie i kończącym się w dniu 30 września
2021 r. Unia będzie mogła uczestniczyć w objęciu udziałów na warunkach określonych
w decyzji Walnego Zgromadzenia po wejściu w życie aktu prawnego zatwierdzającego
uczestnictwo Unii w podwyższeniu kapitału.

(5)

Aby jak najszybciej umożliwić przedstawicielowi Unii głosowanie w sprawie
podwyższenia kapitału podczas Walnego Zgromadzenia, za odpowiednie uznaje się
przewidzenie możliwości odstąpienia od ośmiotygodniowego terminu
i dziesięciodniowego terminu, o których mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii
Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Z tej samej przyczyny niniejsza decyzja
powinna wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

PE-CONS 59/1/20 REV 1

3

PL

Artykuł 1
Upoważnia się Komisję do głosowania w imieniu Unii podczas Walnego Zgromadzenia
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego za proponowanym podwyższeniem kapitału statutowego
Funduszu o 2 870 000 000 EUR.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

Przewodniczący

Przewodniczący
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