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Poprawka 21
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. 
Rada przypomniała, że instrumenty 
finansowe należy ocenić pod względem 
efektu dźwigni w porównaniu z 
istniejącymi instrumentami, dodatkowego 
ryzyka dla bilansu instytucji rządowych i 
samorządowych oraz możliwego 
wypierania instytucji prywatnych. 
Komunikat Komisji w sprawie etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” oraz towarzysząca mu 
ocena skutków, które opracowano na 
podstawie wyników konsultacji 
społecznych, przyczyniają się do 
rozwiązania wymienionych wyżej kwestii.

(6) Na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. 
Rada przypomniała, że instrumenty 
finansowe należy ocenić pod względem 
efektu dźwigni w porównaniu z 
istniejącymi instrumentami, dodatkowego 
ryzyka dla bilansu instytucji rządowych i 
samorządowych oraz możliwego 
wypierania instytucji prywatnych. 
Komunikat Komisji w sprawie etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” oraz towarzysząca mu 
ocena skutków, które opracowano na 
podstawie wyników konsultacji 
społecznych, przyczyniają się do 
rozwiązania wymienionych wyżej kwestii.
Koniecznie należy zapewnić zgodność
wnioskowanego środka z decyzjami 
politycznymi i umowami społecznymi 
zmierzającymi do osiągnięcia trwałych 
celów gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych.

Or. lt

Poprawka 22
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Inicjatywa będzie pierwszym 
instrumentem finansowym na rzecz 

(8) Inicjatywa będzie pierwszym 
instrumentem finansowym na rzecz 
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projektów infrastrukturalnych o zbliżonych 
potrzebach w zakresie finansowania w 
kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli 
osiągnąć większe korzyści pod względem 
wpływu na rynek, spójności, efektywności 
administracyjnej oraz wykorzystania 
zasobów. Zapewni spójny instrument dla 
zainteresowanych stron w obszarze 
infrastruktury, takich jak podmioty 
finansujące, organy sektora publicznego, 
przedsiębiorstwa budowlane i uczestnicy 
rynku.

projektów infrastrukturalnych o zbliżonych 
potrzebach w zakresie finansowania w 
kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli 
osiągnąć większe korzyści pod względem 
wpływu na rynek, spójności, efektywności 
administracyjnej oraz wykorzystania 
zasobów. Zapewni spójny instrument nie 
tylko dla inwestorów instytucjonalnych, 
lecz również dla zainteresowanych stron w 
obszarze infrastruktury posiadających 
mniej środków w rezerwie, takich jak 
podmioty finansujące, organy sektora 
publicznego, przedsiębiorstwa budowlane i 
uczestnicy rynku. Ten środek finansowy 
powinien również chronić użytkowników 
przed nadmiernymi kosztami, szczególnie 
w obliczu braku wszelkiej innej 
infrastruktury.

Or. lt

Poprawka 23
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć 
ryzyko związane z obligacjami 
projektowymi do poziomu, przy którym 
uczestnicy rynku kapitałowego będą 
skłonni do inwestowania w większą liczbę 
infrastrukturalnych obligacji projektowych, 
niż byliby skłonni zainwestować bez 
wsparcia Unii.

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć 
ryzyko związane z obligacjami 
projektowymi do poziomu, przy którym 
uczestnicy rynku kapitałowego będą 
skłonni do inwestowania w większą liczbę 
infrastrukturalnych obligacji projektowych, 
niż byliby skłonni zainwestować bez 
wsparcia Unii. Obligacje projektowe 
należy rozszerzyć również na projekty w 
dziedzinie innowacji i demonstracji.

Or. en
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Poprawka 24
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie 
powinno być zagrożone przez wzrastające 
zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia 
energetyczne oraz spowolnienie 
upowszechniania łączy szerokopasmowych 
spowodowane trudnościami w uzyskaniu 
dostępu do długoterminowego
finansowania prywatnego lub publicznego 
na projekty infrastrukturalne.

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie 
powinno być zagrożone przez wzrastające 
zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia 
energetyczne oraz spowolnienie 
upowszechniania łączy szerokopasmowych 
spowodowane trudnościami w uzyskaniu 
dostępu do długoterminowego 
finansowania prywatnego lub publicznego 
na projekty infrastrukturalne. Inicjatywa w 
zakresie obligacji projektowych w ramach 
umowy o partnerstwie UE 2020 stworzy 
jasne ramy kwalifikowalności podlegające 
zwiększonej kontroli demokratycznej i 
stanowiące właściwy sposób osiągnięcia 
zrównoważonych, zapobiegających 
cykliczności programów inwestycyjnych 
spójnych ze społecznymi, klimatycznymi i 
środowiskowymi celami UE, i odegra przy 
tym rolę katalizatora służącego 
przyciągnięciu kapitału prywatnego na 
długofalowe projekty.

Or. en

Poprawka 25
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie 
powinno być zagrożone przez wzrastające 
zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia 

(11) Ożywienie gospodarcze Europy nie 
powinno być zagrożone przez wzrastające 
zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia 
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energetyczne oraz spowolnienie 
upowszechniania łączy szerokopasmowych 
spowodowane trudnościami w uzyskaniu 
dostępu do długoterminowego 
finansowania prywatnego lub publicznego 
na projekty infrastrukturalne.

energetyczne, przestarzałe systemy 
energetyczne, niedostatki zaopatrzenia w 
energię oraz spowolnienie 
upowszechniania łączy 
szerokopasmowych, niesprawność usług 
telekomunikacyjnych, spowodowane 
trudnościami w uzyskaniu dostępu do 
długoterminowego finansowania 
prywatnego lub publicznego na projekty 
infrastrukturalne.

Or. en

Poprawka 26
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ponowna ocena programów inwestycji 
w infrastrukturę przez państwa 
członkowskie w kontekście oszczędności 
budżetowych i reform strukturalnych w 
tych państwach nie ułatwia osiągnięcia 
wymaganego, szybszego tempa inwestycji 
w infrastrukturę. Ponadto długoterminowe 
kredyty bankowe na projekty 
infrastrukturalne są nadal niewystarczające 
i drogie, co wymusza konieczność 
pozyskania alternatywnych i 
konkurencyjnych źródeł finansowania 
dłużnego.

(12) Ponowna ocena programów inwestycji 
w infrastrukturę przez państwa 
członkowskie w kontekście oszczędności 
budżetowych i reform strukturalnych w 
tych państwach nie ułatwia osiągnięcia 
wymaganego, szybszego tempa inwestycji 
w infrastrukturę niezbędnych do realizacji 
celów politycznych strategii „Europa 
2020”, w szczególności przejścia w 
kierunku zasobooszczędnej, 
niskoemisyjnej gospodarki, aby osiągnąć 
trwały wzrost gospodarczy określony w 
inicjatywie przewodniej dotyczącej 
efektywnego gospodarowania zasobami 
będącej elementem strategii „Europa 
2020”. Ponadto długoterminowe kredyty 
bankowe na projekty infrastrukturalne są 
nadal niewystarczające i drogie, co 
wymusza konieczność pozyskania 
alternatywnych i konkurencyjnych źródeł 
finansowania dłużnego.

Or. en
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Poprawka 27
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W związku z powyższym w trakcie 
obecnych ram finansowych należy 
uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w 
zakresie obligacji projektowych w ramach 
strategii „Europa 2020” w celu ogólnego 
rozwinięcia finansowania dłużnego na 
rynku kapitałowym w obszarze 
infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu 
instrumentów finansowych dostępnych 
obecnie dla projektów transportowych.

(14) W związku z powyższym w trakcie 
obecnych ram finansowych należy 
uruchomić etap pilotażowy inicjatywy w 
zakresie obligacji projektowych w ramach 
strategii „Europa 2020” w celu ogólnego 
rozwinięcia finansowania dłużnego na 
rynku kapitałowym w obszarze 
infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu 
instrumentów finansowych dostępnych 
obecnie dla projektów transportowych. Po 
etapie pilotażowym Komisja we 
współpracy z EBI powinna dokonać 
oceny. Po przeprowadzeniu konsultacji z 
podmiotami zaangażowanymi w projekty 
na etapie pilotażowym Komisja powinna 
do końca 2013 r. przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 28
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Niemniej jednak należy pamiętać, że 
obligacje projektowe mogą jedynie 
uzupełniać istniejące modele finansowe, a 
nie całkowicie je zastępować.

Or. lv
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Poprawka 29
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Na potrzeby realizacji etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 
1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu 
pilotażowego jest wsparcie projektów 
infrastrukturalnych o potencjale 
komercyjnym w dziedzinie transportu, 
energii i technologii informacyjno-
komunikacyjnych, natomiast po 2013 r.
inicjatywa może zostać rozszerzona na inne 
sektory.

(15) Na potrzeby realizacji etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 
1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu 
pilotażowego jest wsparcie projektów 
infrastrukturalnych o potencjale 
komercyjnym i korzyściach społeczno-
ekonomicznych zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”, w szczególności 
inicjatywą przewodnią dotyczącą 
efektywnego gospodarowania zasobami, w 
dziedzinie transportu, energii i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, natomiast 
po 2013 r. inicjatywa powinna zostać 
rozszerzona na inne sektory, zwłaszcza 
sektor energii odnawialnej i renowacji 
budynków.

Or. en

Poprawka 30
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Na potrzeby realizacji etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 
1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu
pilotażowego jest wsparcie projektów 

(15) Na potrzeby realizacji etapu 
pilotażowego inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy zmienić decyzję nr 
1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu 
pilotażowego jest wsparcie leżących we 
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infrastrukturalnych o potencjale 
komercyjnym w dziedzinie transportu, 
energii i technologii informacyjno-
komunikacyjnych, natomiast po 2013 r.
inicjatywa może zostać rozszerzona na 
inne sektory.

wspólnym interesie europejskim projektów 
infrastrukturalnych o potencjale 
komercyjnym w dziedzinie transportu, 
energii i technologii informacyjno-
komunikacyjnych, natomiast po 2013 r.
inicjatywa, o ile uzyska pozytywną ocenę, 
może zostać rozszerzona na inne sektory.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zasadę pomocniczości inicjatywa w zakresie obligacji projektowych powinna 
obejmować jedynie projekty leżące we wspólnym interesie.

Poprawka 31
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. Szczegółowe warunki 
współpracy, w tym podział ryzyka i 
wynagrodzenie EBI, należy określić w 
porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. EBI powinien być również 
w coraz większym stopniu wykorzystywany 
w przypadku projektów innowacyjnych.
Szczegółowe warunki współpracy, w tym 
podział ryzyka i wynagrodzenie EBI, 
należy określić w porozumieniu pomiędzy 
Komisją a EBI.

Or. en

Poprawka 32
Edit Herczog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. Szczegółowe warunki 
współpracy, w tym podział ryzyka i 
wynagrodzenie EBI, należy określić w 
porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. Szczegółowe warunki 
współpracy, w tym podział ryzyka i 
wynagrodzenie EBI, należy określić w 
porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI i 
ujawnić Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. Szczegółowe warunki 
współpracy, w tym podział ryzyka i 
wynagrodzenie EBI, należy określić w 
porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI.

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 
EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 
pozycji jako głównego podmiotu 
finansującego projekty infrastrukturalne, 
jak również z uwagi na charakter EBI jako 
organu finansowego UE ustanowionego na 
mocy Traktatu, Komisja powinna 
zaangażować EBI w realizację etapu 
pilotażowego. Szczegółowe warunki 
współpracy, w tym podział ryzyka i 
wynagrodzenie EBI, należy określić w 
porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI 
oraz przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 34
Edit Herczog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy uruchomić w trakcie 
przygotowywania instrumentu „Łącząc 
Europę”. Etap ten pomoże utorować drogę 
dla instrumentu opartego na podziale 
ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”.

(17) Etap pilotażowy inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” należy uruchomić w trakcie 
przygotowywania instrumentu „Łącząc 
Europę”. Etap ten pomoże utorować drogę 
dla instrumentu opartego na podziale 
ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”. Decyzja o kontynuacji inicjatywy 
w zakresie obligacji projektowych w 
ramach strategii „Europa 2020” po 
zakończeniu etapu pilotażowego powinna 
zostać podjęta po przeprowadzeniu 
dogłębnej oceny etapu pilotażowego.

Or. en

Poprawka 35
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i 
wdrażanie wszystkich projektów podlega 
prawu Unii, w szczególności w zakresie 
pomocy państwa, oraz odbywa się w 
sposób pozwalający uniknąć tworzenia 
nowych lub dodatkowych zakłóceń 
funkcjonowania rynku.

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i 
wdrażanie wszystkich projektów jest 
zgodne z długoterminowymi celami 
polityki Unii i podlega prawu Unii, w 
szczególności w zakresie pomocy państwa, 
przejrzystości i ochrony przyrody, oraz 
odbywa się w sposób pozwalający uniknąć 
tworzenia nowych lub dodatkowych 
zakłóceń funkcjonowania rynku.

Or. en
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Poprawka 36
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i 
wdrażanie wszystkich projektów podlega 
prawu Unii, w szczególności w zakresie 
pomocy państwa, oraz odbywa się w 
sposób pozwalający uniknąć tworzenia 
nowych lub dodatkowych zakłóceń 
funkcjonowania rynku.

(18) Ubieganie się o wsparcie, selekcja i 
wdrażanie wszystkich projektów powinno 
odbywać się w oparciu o równe warunki 
dla wszystkich projektów i podlegać prawu 
Unii, w szczególności w zakresie pomocy 
państwa, oraz odbywa się w sposób 
pozwalający uniknąć tworzenia nowych 
lub dodatkowych zakłóceń funkcjonowania 
rynku.

Or. lv

Poprawka 37
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Kryteria zadłużenia dla projektów 
dotyczących partnerstw publiczno-
prywatnych powinny być takie same jak 
dla tradycyjnych projektów inicjowanych 
w ramach procedur udzielania zamówień
publicznych w celu zapewnienia 
niezbędnej przejrzystosci budżetowej, 
unikania dodatkowego ryzyka 
budżetowego oraz zagwarantowania, że 
stosowne organy będą w stanie 
dokonywać swobodnego wyboru pomiędzy 
projektami dotyczącymi partnerstw 
publiczno-prywatnych i projektami 
finansowanymi w tradycyjny sposób.
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Or. lt

Poprawka 38
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Etap pilotażowy należy sfinansować 
ze środków budżetowych przesuniętych w 
latach 2012 i 2013 z istniejących 
programów w obszarze transportu, energii i 
telekomunikacji. W tym celu z budżetu 
TEN-T może zostać przesunięta na tę 
inicjatywę kwota w wysokości do 200 mln 
EUR, z budżetu programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji –
kwota w wysokości do 20 mln EUR, zaś z 
budżetu TEN-E – kwota w wysokości do 
10 mln EUR. Dostępny budżet ogranicza 
zarówno zakres inicjatywy, jak i liczbę 
projektów, które mogą zostać objęte 
wsparciem.

(19) Etap pilotażowy należy sfinansować 
ze środków budżetowych przesuniętych w 
latach 2012 i 2013 z istniejących 
programów w obszarze transportu, energii i 
telekomunikacji. W tym celu z budżetu 
TEN-T może zostać przesunięta na tę 
inicjatywę kwota w wysokości do 200 mln 
EUR, z budżetu programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji –
kwota w wysokości do 20 mln EUR, zaś z 
budżetu TEN-E – kwota w wysokości do 
10 mln EUR. Dostępny budżet ogranicza 
zarówno zakres inicjatywy, jak i liczbę 
projektów, które mogą zostać objęte 
wsparciem, w związku z tym 
pierwszeństwo zyskają bardziej 
innowacyjne projekty infrastrukturalne, w 
przypadku których zastosowanie nowych i 
zrównoważonych technologii stwarza 
wyższy profil ryzyka lub w przypadku 
których korzyści społeczno-ekonomiczne 
zgodne z inicjatywami przewodnimi 
strategii „Europa 2020” nie znajdą 
wystarczającego odzwierciedlenia w 
rentowności projektów.

Or. en

Poprawka 39
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) EBI powinien występować o środki 
budżetowe na podstawie liczby projektów, 
które uzna za odpowiednie i możliwe do 
zrealizowania. Wszelkie takie wnioski 
powinny zostać złożone przed dniem 31 
grudnia 2013 r. Ze względu na złożoność 
dużych projektów infrastrukturalnych ich 
faktyczne zatwierdzenie może nastąpić w 
późniejszym terminie, ale nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2014 r.

(20) EBI powinien występować o środki 
budżetowe na podstawie liczby projektów, 
które uzna za odpowiednie, zgodnie z 
długoterminowymi celami polityki Unii, i 
możliwe do zrealizowania. Wszelkie takie 
wnioski powinny zostać złożone przed 
dniem 31 grudnia 2013 r. Ze względu na 
złożoność dużych projektów 
infrastrukturalnych ich faktyczne 
zatwierdzenie może nastąpić w 
późniejszym terminie, ale nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2014 r.

Or. en

Poprawka 40
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zapewnić skuteczność środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie 
powinno wejść w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu,

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. lv

Poprawka 41
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a)
Decyzja nr 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty mają na celu promowanie 
innowacji, transfer technologii oraz 
rozprzestrzenianie nowych technologii 
gotowych do wprowadzenia na rynek.

2. Projekty mają na celu promowanie 
innowacji, transfer technologii oraz 
rozprzestrzenianie nowych technologii 
gotowych do wprowadzenia na rynek, przy 
czym pierwszeństwo ma upowszechnianie 
energii odnawialnej i zrównoważonego 
pod względem środowiska transportu.

Or. en

Poprawka 42
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja nr 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. przyjmuje postać pożyczki lub 
gwarancji udzielonej przez EBI z 
przeznaczeniem na finansowanie 
projektów w dziedzinie TIK i łączności 
szerokopasmowej;

2a. przyjmuje postać pożyczki lub 
gwarancji udzielonej przez EBI z 
przeznaczeniem na finansowanie leżących 
we wspólnym europejskim interesie 
projektów w dziedzinie TIK i łączności 
szerokopasmowej;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na zasadę pomocniczości należy uwzględnić jedynie projekty leżące we wspólnym 
interesie.

Poprawka 43
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja nr 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Szczegółowe zasady i warunki 
realizacji instrumentu opartego na podziale 
ryzyka w ramach obligacji projektowych, 
w tym zasady i warunki związane z jego 
monitorowaniem i kontrolą, określa się w 
porozumieniu o delegacji zawartym 
między Komisją a EBI.

2c. Szczegółowe zasady i warunki 
realizacji instrumentu opartego na podziale 
ryzyka w ramach obligacji projektowych, 
w tym zasady i warunki związane z jego 
monitorowaniem i kontrolą, określa się w 
porozumieniu o delegacji zawartym 
między Komisją a EBI, które jest 
przedkładane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 44
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2da. Komisja przedstawia co roku 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie dotyczące wykorzystania w 
rozbiciu na poszczególne projekty kwot, o 
których mowa w ust. 2 d). W 
sprawozdaniu zawarte będą także 
informacje dotyczące wyników 
osiągniętych z wykorzystaniem 
instrumentu opartego na podziale ryzyka 
w ramach obligacji projektowych, a także 
propozycje dotyczące poprawy tych 
wyników.

Or. ro

Poprawka 45
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący 
tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na 
potrzeby pożyczek lub gwarancji, które 
mają zostać udzielone przez EBI z jego 
własnych zasobów w ramach instrumentu 
opartego na podziale ryzyka w ramach 
obligacji projektowych w dziedzinie TEN-
T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię 
w związku z instrumentem opartym na 
podziale ryzyka w ramach obligacji 
projektowych, wraz z opłatami z tytułu 
zarządzania i innymi kosztami 
kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone 
do kwoty unijnego wkładu w ten 
instrument, a ogólny budżet Unii nie jest 
obciążany żadnym innym zobowiązaniem.
Ryzyko rezydualne właściwe dla 
wszystkich operacji ponosi EBI.
Szczegółowe zasady i warunki realizacji 
instrumentu opartego na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych, w tym 
zasady i warunki związane z jego 
monitorowaniem i kontrolą, określa się w 
porozumieniu o delegacji zawartym 
między Komisją a EBI. Zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, 
w latach 2012 i 2013 na potrzeby 
instrumentu opartego na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych może 
zostać przesunięta kwota w wysokości do 
210 mln EUR, z czego kwota w wysokości 
do 200 mln EUR z pozycji budżetowej 
TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na 
realizację projektów transportowych, a 
kwota w wysokości do 10 mln EUR z 
pozycji budżetowej TEN-E, z 
przeznaczeniem na realizację projektów 
energetycznych. Wszelkie dochody 
uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego 
można ponownie wykorzystać na nowe 
pożyczki i gwarancje w ramach 

g) wkład finansowy na rzecz EBI służący 
tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na 
potrzeby pożyczek lub gwarancji, które 
mają zostać udzielone przez EBI z jego 
własnych zasobów w ramach instrumentu 
opartego na podziale ryzyka w ramach 
obligacji projektowych w dziedzinie TEN-
T i TEN-E. Ryzyko ponoszone przez Unię 
w związku z instrumentem opartym na 
podziale ryzyka w ramach obligacji 
projektowych, wraz z opłatami z tytułu 
zarządzania i innymi kosztami 
kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone 
do kwoty unijnego wkładu w ten 
instrument, a ogólny budżet Unii nie jest 
obciążany żadnym innym zobowiązaniem.
Ryzyko rezydualne właściwe dla 
wszystkich operacji ponosi EBI.
Szczegółowe zasady i warunki realizacji 
instrumentu opartego na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych, w tym 
zasady i warunki związane z jego 
monitorowaniem i kontrolą, określa się w 
porozumieniu o delegacji zawartym 
między Komisją a EBI, które jest 
przedkładane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2, 
w latach 2012 i 2013 na potrzeby 
instrumentu opartego na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych może 
zostać przesunięta kwota w wysokości do 
210 mln EUR, z czego kwota w wysokości 
do 200 mln EUR z pozycji budżetowej 
TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na 
realizację projektów transportowych, a 
kwota w wysokości do 10 mln EUR z 
pozycji budżetowej TEN-E, z 
przeznaczeniem na realizację projektów 
energetycznych. Wszelkie dochody 
uzyskane w ramach okresu inwestycyjnego
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instrumentu opartego na podziale ryzyka.”. można ponownie wykorzystać na nowe 
pożyczki i gwarancje w ramach 
instrumentu opartego na podziale ryzyka.”.

Or. en

Poprawka 46
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W porozumieniu z EBI Komisja 
dokonuje oceny etapu pilotażowego i po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
podmiotami zaangażowanymi w projekty 
na etapie pilotażowym najpóźniej do 31 
grudnia 2013 r. przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

Or. en


