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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska stoi obecnie p r zed  utrzymującym się kryzysem gospodarczym 
i finansowym, który nie tylko wpływa na stabilność makroekonomiczną wielu państw 
członkowskich, lecz również na dostęp do finansowania w całej Unii Europejskiej. Stanowi to 
zagrożenie dla realizacji programów polityki spójności, jako że problemy z płynnością, jakie 
napotykają instytucje finansowe, ograniczają ilość środków finansowych dostępnych dla 
publicznych i prywatnych podmiotów realizujących projekty w ramach tych programów.

Sprawozdawca przychylnie odnosi się do wniosku Komisji Europejskiej (COM(2011)0655) 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 („rozporządzenie ogólne”)
i zauważa, że głównym jego celem jest poprawa dostępu do finansowania projektodawców 
w celu umożliwienia im dalszego wdrażania na swoich terytoriach programów realizowanych 
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W tym celu zostałby ustanowiony 
instrument podziału ryzyka. Państwa członkowskie przekazywałyby część przyznanych im 
środków finansowych do takiego instrumentu, który wówczas zapewniałby wkłady 
kapitałowe na pokrycie oczekiwanych i niespodziewanych strat pożyczek i gwarancji 
udzielonych w ramach partnerstwa podziału ryzyka z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
lub innymi instytucjami finansowymi wykonującymi zadania służby publicznej. Zapewniłoby 
to zatem dodatkową płynność umożliwiającą wdrożenie projektów z zakresu infrastruktury 
i inwestycji produkcyjnych bez konieczności modyfikowania ogólnego przydziału środków 
w ramach polityki spójności na okres 2007–2013. 

Sprawozdawca popiera zamiar Komisji dotyczący zwiększenia dostępu do finansowania 
projektodawców z zakresu infrastruktury i inwestycji produkcyjnych. Sprawozdawca zgadza 
się wprawdzie z ogólną ideą wniosku Komisji, jest jednak przekonany o konieczności 
wprowadzenia kilku zmian z myślą o jego lepszej wykonalności. 

Po pierwsze sprawozdawca sądzi, że brak płynności w sektorze finansowym nie ogranicza się 
do państw, które otrzymały pomoc finansową w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej lub mechanizmu pomocy dla bilansów płatniczych. Dlatego też we 
wszystkich państwach członkowskich ogranicza się źródła finansowania projektodawców 
z zakresu infrastruktury i inwestycji produkcyjnych. W związku z powyższym sprawozdawca 
sądzi, że rozszerzenie możliwości ustanowienia takich mechanizmów podziału ryzyka na 
wszystkie państwa członkowskie zwiększyłoby inwestycje w projekty sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu i zatrudnieniu w całej Unii dzięki funduszom strukturalnym i Funduszowi 
Spójności, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niewykorzystane pod koniec 
bieżącego okresu programowania.

Ponadto – zdaniem sprawozdawcy – aby wniosek wywarł realny wpływ na gospodarkę 
państw członkowskich, które podejmą decyzję o jego wdrożeniu, powinien on mieć 
zastosowanie zarówno do operacji już współfinansowanych przez fundusze strukturalne lub 
Fundusz Spójności, jak i do operacji z zakresu infrastruktury i MŚP istotnych dla ożywienia 
gospodarczego danego państwa członkowskiego. Możliwość wspierania „projektów 
infrastrukturalnych istotnych dla ożywienia gospodarczego przedmiotowych państw 
członkowskich” już uwzględniono w uzasadnieniu do wniosku Komisji. Możliwość 
wspierania operacji MŚP otworzy możliwość zwiększenia płynności dostępnej dla sektora, 
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który zapewnia zatrudnienie znacznego odsetka ludności UE i który obecnie cierpi na 
poważny brak płynności. 

Ponadto sprawozdawca sądzi, że w celu umożliwienia szerszego korzystania z instrumentu 
i zagwarantowania wkładu sektora prywatnego do wspieranych projektów na odpowiednim 
poziomie należy skreślić ograniczenie do wspierania wyłącznie wydatków nieujętych 
w art. 56. 

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Poważny kryzys zadłużeniowy w 
wielu państwach członkowskich wymaga 
nowych i innowacyjnych sposobów 
inwestowania funduszy strukturalnych, 
które ułatwiłyby ich jak najlepsze 
wykorzystanie w okresach programowania 
2007–2013 i 2014–2020.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zmniejszyć wagę tych 
problemów i przyśpieszyć realizację 
programów operacyjnych i projektów, a 
także wzmocnić ożywienie gospodarcze, 
należy umożliwić instytucjom 
zarządzającym państw członkowskich, 
mającym duże trudności z utrzymaniem 
stabilności finansowej, a którym przyznano 
wsparcie finansowe zgodnie z jednym z 
wymienionych powyżej mechanizmów
wsparcia finansowego, przeznaczanie 
środków finansowych z programów 

(13) Aby zmniejszyć wagę tych 
problemów i przyśpieszyć realizację 
programów operacyjnych i projektów, a 
także wzmocnić ożywienie gospodarcze, 
należy umożliwić instytucjom 
zarządzającym państw członkowskich, 
mającym duże trudności z utrzymaniem 
stabilności finansowej, a którym przyznano 
wsparcie finansowe zgodnie z jednym z 
wymienionych powyżej mechanizmów 
wsparcia finansowego, przeznaczanie 
środków finansowych z programów 
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operacyjnych na tworzenie instrumentów 
podziału ryzyka udzielających pożyczek 
lub gwarancji, bądź innych instrumentów 
finansowych, w celu wsparcia projektów i 
działań przewidzianych w ramach 
programu operacyjnego.

operacyjnych na tworzenie instrumentów 
podziału ryzyka udzielających pożyczek 
lub gwarancji, bądź innych instrumentów 
finansowych, w celu wsparcia projektów i 
działań przewidzianych w ramach 
programu operacyjnego. Ponadto będzie 
można również wspierać inwestycje 
infrastrukturalne i produkcyjne istotne 
dla ożywienia gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w odnośnych państwach 
członkowskich oraz dla zapewnienia 
zgodności z celami strategii Europa 2020.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 36 – ustęp 2 a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taki instrument podziału ryzyka jest 
stosowany wyłącznie w odniesieniu do 
pożyczek i gwarancji, jak również innych 
instrumentów finansowych, w celu 
finansowania operacji 
współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego lub 
Fundusz Spójności, w odniesieniu do
wydatków, które nie są objęte art. 56.

Taki instrument podziału ryzyka jest 
stosowany wyłącznie w odniesieniu do 
pożyczek i gwarancji, jak również innych 
instrumentów finansowych, w celu 
finansowania operacji 
współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego lub 
Fundusz Spójności bądź do projektów z 
zakresu infrastruktury, MŚP i inwestycji 
produkcyjnych istotnych dla ożywienia 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w
przedmiotowych państwach 
członkowskich oraz dla zapewnienia 
zgodności z celami strategii Europa 2020. 
W odniesieniu do państw członkowskich 
spełniających jeden z warunków 
określonych w art. 77 ust.2, taki 
instrument podziału ryzyka stosuje się 
również w przypadku działań związanych 
z celami polityki spójności, które nie są
współfinansowane przez programy 
dotyczące narodowych strategicznych ram 
odniesienia (NSRF).
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Uzasadnienie

Ważne jest jasne stwierdzenie, że instrumenty podziału ryzyka są zgodne z celami strategii UE 
2020, ponieważ służą szerszym celom niż cele określone w EFRR i Funduszu Spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 36 – ustęp 2 a – akapit piąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikowalność i rachunkowość, 
informacje o zastosowaniu funduszy oraz
systemy monitorowania i kontroli; oraz

a) identyfikowalność i rachunkowość,
struktura zarządzania w ścisłej konsultacji 
z państwem członkowskim i biorącymi 
udział instytucjami finansowymi,
informacje o wskaźniku dźwigni, o
zastosowaniu funduszy oraz o systemach
monitorowania i kontroli; oraz
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