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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W latach 2012-2013 ma zostać przeprowadzony etap pilotażowy inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”, aby włączyć w większym stopniu 
sektor prywatny w finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w obszarze transportu, energii 
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych/sieci szerokopasmowych. Obecnie państwa 
UE przeznaczają od 0,5% do 2% swojego PKB na inwestycje w zakresie infrastruktury1. W 
przyszłości w inwestycje te powinni być również zaangażowani inwestorzy prywatni (poprzez 
partnerstwa publiczno-prywatne). Inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach 
strategii „Europa 2020” uzupełni istniejące źródła finansowania.

Uwagi ogólne

Dzięki przesunięciu środków z już istniejących pozycji budżetowych 06 03 03 TEN-T (do 
200 mln euro), 32 03 02 TEN-E (do 10 mln euro na projekty TEN-E) oraz 09 03 01 Program 
ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (do 20 mln euro na projekty w zakresie 
ICT i sieci szerokopasmowych) gwarantuje się, a jednocześnie ogranicza finansowanie 
obligacji projektowych w okresie testowym 2012-2013.

Wyboru od 5 do 14 różnych projektów dokonuje EBI, kierując się przy tym wytycznymi 
dotyczącymi TEN i CIP. Należy przy tym uniknąć zakłóceń rynku i quasi-dotacji. Celem 
etapu pilotażowego jest przeprowadzenie analizy rynku i oceny realizacji. Z tego względu 
istotne są pierwsze sprawozdania EBI dla Komisji i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
stosowania obligacji projektowych i ich akceptacji na rynku. Spoczywający na EBI 
obowiązek przedstawiania Komisji Europejskiej sprawozdań wynika z porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. Komisja musi przekazywać te roczne sprawozdania Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu. Wykorzystanie środków finansowych w wysokości 
maksymalnie 230 mln euro może służyć jako katalizator dla realizacji projektów 
infrastrukturalnych i osiągnąć efekt mnożnikowy w wysokości 15-20 euro za każde euro 
wydane ze środków budżetowych UE.

EBI musi jednak zagwarantować, że finansowane będą rzeczywiście jedynie te projekty, które 
naprawdę tego potrzebują. Należy przy tym wybierać projekty, które z komercyjnego punktu 
widzenia są niewykonalne bez środków z zewnątrz i w związku z tym potrzebują 
finansowania, aby w ogóle zostać zrealizowane. Dlatego należy krytycznie spojrzeć na fakt, 
że na etapie pilotażowym obligacje projektowe mają służyć współfinansowaniu wyłącznie 
projektów na ukończeniu, które potrzebują dofinansowania, lub projektów będących na etapie 
rozpoczęcia prac budowlanych, ponieważ projekty te miały już przed wejściem w życie 
inicjatywy dotyczącej obligacji projektowych dalekosiężny plan finansowy.

                                               
1 EIB Papers, tom 13/1 (2008)
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Sposób działania obligacji projektowych przedstawia poniższy schemat:
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 
stwierdzenia, czy i w jakim zakresie takie 
instrumenty finansowe służące podziałowi 
ryzyka przynoszą dodatkowe korzyści w 
obszarze finansowania infrastruktury.

Or. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 

(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. 
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inne sektory. 

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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; 
warunki te muszą być zgodne z przepisami 
dotyczącymi wprowadzenia instrumentu 
gwarancji kredytowej, o którym mowa w 
art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. 
ustanawiającego ogólne zasady 
przyznawania pomocy finansowej 
Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych1 

oraz w załączniku do tego rozporządzenia.
Komisja powinna niezwłocznie 
poinformować Parlament Europejski i 
Radę o treści tego porozumienia.
____________
1 Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1. 

Or. de
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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” nie narusza decyzji 
dotyczącej wieloletnich ram finansowych 
Unii na okres po 2013 r., a zwłaszcza 
wniosku Komisji dotyczącego 
ustanowienia instrumentu „Łącząc 
Europę”. Dlatego etap pilotażowy należy 
uruchomić celem sprawdzenia, czy ten
instrument finansowy oparty na podziale 
ryzyka może przynieść wartość dodaną, 
aby go wdrożyć w ramach proponowanego
instrumentu „Łącząc Europę”. Decyzja o 
kontynuacji inicjatywy w zakresie 
obligacji projektowych w ramach strategii 
„Europa 2020” po zakończeniu etapu 
pilotażowego zostanie podjęta dopiero po 
przeprowadzeniu niezależnej oceny etapu 
pilotażowego. Komisja powinna 
przewidzieć możliwość rezygnacji z tej 
inicjatywy, jeżeli przewidywane 
wprowadzenie na rynek nie spełni 
oczekiwań lub jeżeli pojawią się 
wystarczające alternatywne źródła 
długoterminowego finansowania 
dłużnego.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Alternatywnie Unia może dokonać wkładu Alternatywnie Unia może w trakcie etapu 
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finansowego na rzecz EBI służącego 
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, o którym mowa w 
ust. 2a–2d.”;

pilotażowego w latach 2012 i 2013 
dokonać wkładu finansowego na rzecz EBI 
służącego 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, o 
którym mowa w ust. 2a–2d.”;

Or. de

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 a – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wykorzystywane jest do wspierania 
suboptymalnych inwestycji, które nie 
otrzymują od rynku wystarczającego 
finansowania;

Or. de

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 a – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) nie zastępuje finansowania ze strony 
państw członkowskich lub inwestorów 
prywatnych;

Or. de
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 a – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) nie zakłóca konkurencji na 
europejskim rynku wewnętrznym;

Or. de

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wykorzystywane jest jedynie w 
odniesieniu do projektów, które przynoszą 
wartość dodaną dla Unii, co oznacza, że 
projekty powinny być realizowane na 
poziomie europejskim jedynie wówczas, 
gdy uzasadnia to zakres i skutki realizacji 
projektu, a cele projektu można lepiej 
osiągnąć na poziomie Unii niż na 
poziomie krajowym.

Or. de

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w 2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w 
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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. 

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. Dokładna 
treść przepisów zostanie określona 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
wprowadzenia instrumentu gwarancji 
kredytowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
lit. d) rozporządzenia (WE) nr 680/2007 
oraz w załączniku do tego rozporządzenia.
Komisja informuje niezwłocznie 
Parlament Europejski i Radę o treści tego 
porozumienia zgodnie z akapitem 1.

Or. de

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Decyzja 1639/2006/WE
Artykuł 31 – ustęp 2 c

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 i przedstawionym 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. 
Gwarantuje się przeprowadzanie przez 
EBI oceny ryzyka zgodnie z dyrektywami 
bankowymi.

Or. de



PE483.478v01-00 12/16 PA\892020PL.doc

PL

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „instrument oparty na podziale ryzyka 
w ramach obligacji projektowych” oznacza 
wsparcie jakości kredytowej przyznawane 
na rzecz projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego zainteresowania. 
Instrument oparty na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych obejmuje 
ryzyko obsługi długu projektu oraz 
ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy 
obligacji. Jest on wykorzystywany 
wyłącznie w odniesieniu do projektów, 
których rentowność finansowa opiera się 
na dochodach uzyskanych w ramach 
projektu;

14. „instrument oparty na podziale ryzyka 
w ramach obligacji projektowych” oznacza 
wsparcie jakości kredytowej przyznawane 
na rzecz projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego zainteresowania. 
Instrument oparty na podziale ryzyka w 
ramach obligacji projektowych obejmuje 
ryzyko obsługi długu projektu oraz 
ogranicza ryzyko kredytowe posiadaczy 
obligacji. Jest on wykorzystywany
wyłącznie:

Or. de

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do projektów, których rentowność 
finansowa zależy od dochodów;

Or. de
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do wspierania suboptymalnych 
inwestycji, które nie otrzymują od rynku 
wystarczającego finansowania;

Or. de

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli nie zastępuje on finansowania ze 
strony państw członkowskich lub 
inwestorów prywatnych;

Or. de

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli nie zakłóca konkurencji na rynku 
wewnętrznym;

Or. de
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 14 – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) do projektów, które przynoszą wartość 
dodaną dla Unii, co oznacza, że projekty 
powinny być realizowane na poziomie 
europejskim jedynie wówczas, gdy 
uzasadnia to zakres i skutki realizacji 
projektu, a cele projektu można lepiej 
osiągnąć na poziomie Unii niż na 
poziomie krajowym;

Or. de

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „wsparcie jakości kredytowej” oznacza 
wykorzystanie pożyczki lub gwarancji 
udzielonej przez EBI w celu poprawy 
jakości kredytowej długu projektu.

skreślony

Or. de

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 680/2007
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)
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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 
instrumentu opartego na podziale ryzyka.

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 i przedstawionym 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.
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.
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Dokładna treść przepisów zostanie 
określona zgodnie z przepisami 
dotyczącymi wprowadzenia instrumentu 
gwarancji kredytowej, o którym mowa w 
art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 oraz w załączniku do tego 
rozporządzenia. Komisja informuje 
niezwłocznie Parlament Europejski i Radę 
o treści tych przepisów.

Wszelkie dochody uzyskane w ramach 
okresu inwestycyjnego można ponownie 
wykorzystać na nowe pożyczki i gwarancje 
w ramach instrumentu opartego na 
podziale ryzyka.

Or. de

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 a (nowy)
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Artykuł 2 a
Komisja informuje corocznie Parlament 
Europejski i Radę o przedstawionych 
przez EBI sprawozdaniach z realizacji 
zgodnie z art. 49 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r.

Or. de


