
AM\894215PL.doc PE483.747v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0283(COD)

2.3.2012

POPRAWKI
14 - 32

Projekt sprawozdania
Danuta Maria Hübner
(PE480.899v01-00)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do 
niektórych przepisów dotyczących instrumentów podziału ryzyka dla państw 
członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich 
stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))



PE483.747v01-00 2/30 AM\894215PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\894215PL.doc 3/30 PE483.747v01-00

PL

Poprawka 14
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej i
gospodarczej wielu państw członkowskich.

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej,
gospodarczej i społecznej wielu państw 
członkowskich. 

Or. en

Poprawka 15
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu 
przewidującego możliwość udzielenia 
pomocy finansowej Unii państwu 
członkowskiemu, które ma trudności lub 
jest istotnie zagrożone poważnymi 
trudnościami z racji nadzwyczajnych 
okoliczności pozostających poza jego 
kontrolą, rozporządzeniem Rady (UE) nr 
407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. 
ustanawiającym europejski mechanizm
stabilizacji finansowej ustanowiono taki 
mechanizm w celu zachowania stabilności 
finansowej Unii.

(3) Na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu i 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010 z 
dnia 11 maja 2010 w sprawie 
ustanowienia europejskiego mechanizmu 
stabilizacji finansowej oraz w celu 
zachowania stabilności finansowej Unii, 
przewidywana jest  możliwość udzielenia 
pomocy finansowej Unii państwu 
członkowskiemu, które boryka się  z 
poważnymi trudnościami finansowymi, 
powstałymi wskutek globalnego kryzysu 
finansowego.

Or. bg
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Poprawka 16
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Decyzjami wykonawczymi Rady 
2011/77/UE  oraz 2011/344/UE  taką 
pomoc finansową przyznano Irlandii i 
Portugalii.

(4) Decyzjami wykonawczymi Rady 
2011/77/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. oraz 
2011/344/UE z dnia 30 maja 2011 r. taką 
pomoc finansową przyznano Irlandii i 
Portugalii.

Or. en

Poprawka 17
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE, 
2009/290/WE i 2009/459/WE taką pomoc 
finansową przyznano odpowiednio 
Węgrom, Łotwie i Rumunii. 

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE z dnia 4 
listopada 2008 r., 2009/290/WE z dnia 20 
stycznia 2009 r. i 2009/459/WE z dnia 6 
maja 2009 r. taką pomoc finansową 
przyznano odpowiednio Węgrom, Łotwie i 
Rumunii. 

Or. en

Poprawka 18
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W dniu 11 lipca 2011 r. ministrowie 
finansów 17 państw członkowskich strefy 
euro podpisali Porozumienie ustanawiające 

(9) W dniu 2 lutego 2012 r. 17 państw 
członkowskich strefy euro podpisało
Porozumienie ustanawiające europejski 
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europejski mechanizm stabilności. 
Przewiduje się, że do 2013 r. europejski 
mechanizm stabilności przejmie zadania 
wykonywane obecnie przez Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej i 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej. Ten przyszły mechanizm 
powinien zostać już teraz uwzględniony w 
niniejszym rozporządzeniu.

mechanizm stabilności. Przewiduje się, że 
do lipca 2012 r. europejski mechanizm 
stabilności zacznie obowiązywać i przejmie
zadania wykonywane obecnie przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej i europejski mechanizm 
stabilizacji finansowej. Europejski
mechanizm stabilności powinien zostać 
uwzględniony w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 19
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W oświadczeniu członków Rady 
Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
szefowie państw i rządów określili 
zwiększenie wsparcia Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego na rzecz 
infrastruktury jako środek do pilnego 
wdrożenia i wezwali Radę, Komisję oraz 
Europejski Bank Inwestycyjny do 
rozpatrzenia ewentualnych opcji 
intensyfikacji działań banku, tak aby 
wspierać wzrost i sformułować 
odpowiednie zalecenia, obejmujące 
środki, w oparciu o które budżet UE 
mógłby zwiększyć zdolność finansową 
grupy EBI. Niniejsze rozporządzenie ma 
na celu uwzględnienie tego wezwania w 
toku zarządzania obecnym kryzysem.

Or. en

Poprawka 20
Mojca Kleva
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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 
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.

(13) Aby zmniejszyć wagę tych 
problemów i przyśpieszyć realizację 
programów operacyjnych i projektów, a 
także wzmocnić ożywienie gospodarcze, 
należy umożliwić instytucjom 
zarządzającym państw członkowskich, 
które mają 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 
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. Wsparcia będzie 
można udzielić ponadto 
infrastrukturalnym i efektywnym 
inwestycjom, istotnym w kontekście 
ożywienia gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w zainteresowanych państw 
członkowskich, jak również zgodnym z 
celami strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 21
Crescenzio Rivellini

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 

(13) Aby zmniejszyć wagę tych 
problemów i przyśpieszyć realizację 
programów operacyjnych i projektów, a 
także wzmocnić ożywienie gospodarcze, 
należy umożliwić instytucjom 
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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 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.

zarządzającym wszystkich państw 
członkowskich przeznaczanie środków 
finansowych z programów 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. Wsparcia będzie 
można udzielić ponadto projektom 
infrastrukturalnym i MŚP istotnym dla
ożywienia gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w zainteresowanych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwości ustanowienia instrumentu podziału ryzyka nie należy ograniczać do państw 
członkowskich, które „spełniają jeden z warunków określonych w art. 77 ust. 2”, tj. otrzymują 
pomoc finansową z jednego z mechanizmów UE.

Poprawka 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zapobiec ryzyku napotkania 
przez inne państwa członkowskie 
trudności wymagających zwrócenia się o 
dostęp do mechanizmów stabilizacji 
finansowej, właściwe jest wprowadzenie 
odstępstwa od paktu stabilności i wzrostu, 
aby umożliwić współfinansowanie na 
szczeblu krajowym projektów uznanych za 
szczególnie ważne dla ożywienia 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie potrzeby stawienia czoła również w ustrukturyzowany 
sposób utrzymującemu się brakowi płynności finansowej wielu państw członkowskich, aby 
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zapewnić poprawę wydatkowania, unikając konieczności przedsiębrania drastycznych 
środków mogących spowodować ograniczenie zasobów, którymi dysponują te państwa 
członkowskie.

Poprawka 23
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby umożliwić szybką reakcję w 
obliczu obecnego kryzysu gospodarczego i
finansowego, taki instrument podziału
powinien zostać wdrożony przez Komisję 
zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002.

(16) Aby umożliwić szybką reakcję w 
obliczu obecnego kryzysu gospodarczego, 
finansowego i społecznego, takie 
instrumenty podziału powinny zostać
wdrożone przez Komisję zgodnie z art. 54 
ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002.

Or. en

Poprawka 24
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwo członkowskie, które kieruje 
do Komisji wniosek w sprawie 
wykorzystania instrumentu podziału 
ryzyka, powinno jasno określić w swoim 
pisemnym wniosku, dlaczego uważa, iż 
spełnia jeden z warunków kwalifikujących 
zapisanych w art. 77 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, a także załączyć do 
tego wniosku wszystkie informacje 
wymagane rozporządzeniem (WE) nr 
1083/2006, tak aby udowodnić, że spełnia 
konkretny warunek kwalifikujący. W 
swoim wniosku wnioskujące państwo 
członkowskie (przedkładając konkretny 
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wykaz proponowanych projektów i potrzeb 
finansowych) powinno też określić 
programy współfinansowane z 
instrumentów polityki spójności oraz część 
alokacji na takie programy na lata 2012 i 
2013, które chce ono wycofać z tych 
programów w celu przeznaczenia ich na 
instrument podziału ryzyka. W związku z 
tym niezbędne jest przekazanie wniosku
państwa członkowskiego do Komisji 
najpóźniej do dnia 30 września 2013 r., 
tak aby Komisja mogła przyjąć decyzję w 
sprawie udziału wnioskującego państwa 
członkowskiego w instrumencie podziału 
ryzyka najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2013 r. Jest też niezbędne, by przed 
podjęciem przez Komisję decyzji w sprawie 
wniosku państwa członkowskiego 
dokonać równolegle przeglądu i zmiany 
odnośnych programów operacyjnych w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, 
zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006.

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwo członkowskie, które kieruje 
do Komisji wniosek w sprawie 
wykorzystania instrumentu podziału 
ryzyka, powinno jasno określić w swoim 
pisemnym wniosku, dlaczego uważa, iż 
spełnia jeden z warunków kwalifikujących
zapisanych w art. 77 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, a także załączyć do 
tego wniosku wszystkie niezbędne 
informacje wymagane tym 
rozporządzeniem, tak aby udowodnić, że 
spełnia konkretny warunek kwalifikujący. 
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W odniesieniu o wszystkich operacji, które 
nie były przedmiotem decyzji Komisji na 
mocy art. 41 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006, państwo członkowskie 
uwzględnia w swoim wniosku informacje 
wymagane na mocy art. 40 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 . 
Wnioski lub części wniosków dotyczące 
operacji niewchodzących w zakres 
jednego z istniejących programów 
operacyjnych, które są współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego bądź Funduszu Spójności, 
lub większej liczby tych programów 
sporządza się we współpracy z partnerami, 
o których mowa w art. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006. W swoim wniosku 
wnioskujące państwo członkowskie 
(przedkładając konkretny wykaz 
proponowanych projektów i potrzeb 
finansowych) powinno też określić 
programy współfinansowane w ramach 
instrumentów polityki spójności oraz część 
alokacji na takie programy na lata 2012 i 
2013, którą chce ono przydzielić na 
instrument podziału ryzyka.  W związku z 
tym niezbędne jest przekazanie wniosku
państwa członkowskiego do Komisji 
najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2013 r., tak 
aby Komisja mogła przyjąć decyzję w 
sprawie udziału wnioskującego państwa 
członkowskiego w instrumencie podziału 
ryzyka najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2013 r. Jest też niezbędne, by po podjęciu 
przez Komisję decyzji w sprawie wniosku 
państwa członkowskiego dokonać 
przeglądu i zmiany odnośnych programów 
operacyjnych w ramach EFRR i 
Funduszu Spójności, zgodnie z art. 33 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 7 sprawozdawcy.
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Poprawka 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Wybranymi operacjami, które 
kwalifikują się w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, powinny być albo główne 
projekty, stanowiące już przedmiot decyzji 
Komisji na mocy art. 41 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, albo inne projekty, 
współfinansowane z EFRR bądź 
Funduszu Spójności i objęte jednym z ich 
programów operacyjnych bądź większą 
ich liczbą, w sytuacjach, w których w toku
realizacji tych projektów brakuje 
finansowania na pokrycie kosztów 
inwestycyjnych ponoszonych przez 
prywatnych inwestorów. Wybranymi 
operacjami mogą być ponadto operacje, 
które przyczyniają się do realizacji celów 
narodowych strategicznych ram 
odniesienia wnioskującego państwa 
członkowskiego oraz strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności i 
które ze względu na swój charakter 
stanowią wsparcie dla wzrostu i 
umacniają ożywienie gospodarcze w 
zależności od dostępności funduszy z 
instrumentu podziału ryzyka. Wreszcie 
instrument podziału ryzyka może być też 
wykorzystywany do finansowania operacji 
związanych z przeformułowaniem części 
lub całości programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź z 
Funduszu Spójności, mając na uwadze 
możliwości inwestycyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 397/2009 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do kwalifikowalności 
efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w budownictwie 
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mieszkaniowym, a także zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr 437/2010 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do kwalifikowalności działań 
w zakresie mieszkalnictwa na rzecz 
społeczności zmarginalizowanych. 
Alokacje finansowe dostępne na operacje 
niewchodzące w zakres jednego z 
istniejących programów operacyjnych, 
które są współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego bądź Funduszu Spójności, 
lub większej liczby tych programów 
powinny ograniczać się do kwot 
pozostałych po sfinansowaniu operacji, 
które stanowią część takich programów 
operacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 8 sprawozdawcy. Operacje, które stanowią część istniejących 
programów EFRR i Funduszu Spójności powinny uzyskać preferencyjny dostęp do 
finansowania na mocy instrumentu podziału ryzyka. Ponadto w przypadku projektów 
będących wynikiem przeformułowania programów operacyjnych powinna istnieć możliwość 
skorzystania z tego instrumentu, mając na uwadze możliwości inwestycyjne w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i mieszkalnictwa socjalnego, które 
mogą przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Poprawka 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16e) Komisja powinna zweryfikować, czy 
informacje przedłożone przez wnioskujące 
państwo członkowskie są poprawne, a tym 
samym wniosek danego państwa 
członkowskiego uzasadniony, powinna 
być też uprawniona do przyjęcia w ciągu 
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czterech miesięcy decyzji w sprawie 
konkretnych warunków udziału 
wnioskującego państwa członkowskiego w 
instrumencie podziału ryzyka. Należy 
jednak dopilnować, by do uzyskania 
finansowania z utworzonego instrumentu 
podziału ryzyka kwalifikowały się jedynie 
projekty o dowiedzionym korzystnym 
wpływie na lokalne gospodarki i rynki 
pracy, w odniesieniu do których 
pozytywna decyzja o finansowaniu została 
podjęta przez Europejski Bank 
Inwestycyjny bądź krajowe lub 
międzynarodowe organy sektora 
publicznego czy też - co również może 
mieć miejsce - organy podlegające prawu 
prywatnemu, które wykonują zadania 
służby publicznej. Ze względu na 
przejrzystość i pewność prawa decyzja 
Komisji powinna być publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 10 sprawozdawcy. Należy dopilnować, by projekty, przy których 
korzysta się z instrumentu podziału ryzyka, w sposób pozytywny przyczyniały się do rozwoju 
lokalnych gospodarek i rynków pracy.

Poprawka 28
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16f) Ze względu na cel zarządzania 
kryzysem oraz charakter wprowadzonego 
niniejszym rozporządzeniem instrumentu 
podziału ryzyka, jak również 
bezprecedensowy kryzys oddziałujący na 
rynki międzynarodowe oraz pogorszenie
koniunktury gospodarczej, które poważnie 
naruszyło stabilność finansową kilku 
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państw członkowskich, co wymaga 
szybkiej reakcji w celu przeciwdziałania 
skutkom dla gospodarki realnej, rynku 
pracy i obywateli, wskazane jest, by 
niniejsze rozporządzenie weszło w życie w 
dniu następującym po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16g) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
397/2009 zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 1080/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w odniesieniu do 
kwalifikowalności efektywności 
energetycznej i inwestycji w energię 
odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym, a także zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 437/2010 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do kwalifikowalności działań 
w zakresie mieszkalnictwa na rzecz 
społeczności zmarginalizowanych, a także 
w świetle punktu 1.1.3. decyzji Rady 
2006/702/WE w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności, 
projekty obejmujące działania w zakresie 
mieszkalnictwa na rzecz społeczności 
zmarginalizowanych, a także projekty 
promujące efektywność energetyczną, np. 
w budynkach, oraz rozpowszechnianie 
modeli rozwoju opartych na niskiej 
energochłonności i odnawialnych 
źródłach energii, co może dać 
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zainteresowanym państwom 
członkowskim wiodącą pozycję i tym 
samym wzmacniać ich przewagę 
konkurencyjną, przyczyniając się przy tym 
do realizacji celów strategii „Europa 
2020” w zakresie inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, powinny uzyskać 
preferencyjny dostęp do finansowania w 
oparciu o instrument podziału ryzyka.

Or. en

Poprawka 30
Danuta Maria Hübner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) w art. 36 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:

(2) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 36a
Instrument podziału ryzyka

1. Do celów niniejszego artykułu 
instrument podziału ryzyka oznacza 
instrument finansowy (pożyczki, 
gwarancje, jak również inne instrumenty 
finansowe), który zapewnia całkowite lub 
częściowe pokrycie określonego ryzyka, w 
określonych przypadkach za ustalone 
wynagrodzenie.

„2a. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków określonych w art. 77 
ust. 2, mogą wnieść część alokacji 
finansowych, o których mowa w art. 19 i 
art. 20, do instrumentu podziału ryzyka, 
który zostanie utworzony przez Komisję w 
porozumieniu z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym lub w porozumieniu z 
krajowymi lub międzynarodowymi 

2. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków określonych w art. 77 
ust. 2, mogą wnieść część alokacji 
finansowych, o których mowa w art. 19 i 
art. 20, do instrumentu podziału ryzyka, 
który zostanie utworzony przez Komisję w 
porozumieniu z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym lub w porozumieniu z 
krajowymi lub międzynarodowymi 



PE483.747v01-00 16/30 AM\894215PL.doc

PL

organami sektora publicznego lub 
organami podlegającymi prawu 
prywatnemu, które wykonują zadania 
służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, na 
zapewnianie środków i przydzielanie 
kapitału na pożyczki i gwarancje, jak 
również inne instrumenty finansowe 
przyznane w ramach instrumentu podziału 
ryzyka.

organami sektora publicznego lub 
organami podlegającymi prawu 
prywatnemu, które wykonują zadania 
służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, na 
zapewnianie środków i przydzielanie 
kapitału na pożyczki i gwarancje, jak 
również inne instrumenty finansowe 
przyznane w ramach instrumentu podziału 
ryzyka.

3. Porozumienie o współpracy, o którym 
mowa w ust. 2, obejmuje przepisy 
dotyczące w szczególności następujących 
kwestii: 
(a) kwoty całkowitej wkładu Unii oraz 
harmonogramu jego udostępniania;
(b) warunków dotyczących rachunku 
powierniczego, który tworzony jest przez 
zakontraktowany organ wykonawczy;
(c) kryteriów kwalifikowalności w 
odniesieniu do wykorzystania wkładu 
Unii, szczegółów dokładnego podziału 
ryzyka (w tym wskaźnika dźwigni), jaki 
należy zapewnić oraz gwarancji, jakie 
musi ustanowić zakontraktowany organ 
wykonawczy;
(d) wyceny instrumentu w oparciu o 
margines ryzyka oraz pokrycia wszystkich 
kosztów administracyjnych związanych z 
tym instrumentem;
(e) procedury składania i zatwierdzania 
wniosków projektowych objętych 
instrumentem;
(f) okresu dostępności instrumentu oraz 
wymogów sprawozdawczych.
Dokładny podział ryzyka (wskaźnik 
dźwigni), jakiego dokonuje w 
porozumieniu o współpracy 
zakontraktowany organ wykonawczy, 
powinien średnio obejmować 
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przynajmniej 1,5-krotność kwoty wkładu 
Unii w instrument podziału ryzyka.
Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

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.

4. Instrument podziału ryzyka jest 
stosowany w celu finansowania operacji 
współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego lub 
Fundusz Spójności, w drodze odstępstwa 
od art. 54 ust. 5 w odniesieniu do kosztów 
inwestycyjnych, których nie można 
uwzględnić jako wydatków 
kwalifikujących się na mocy art. 55 lub 
jako wydatków publicznych określonych w 
art. 2 ust. 5, na mocy przepisów UE w 
sprawie pomocy państwa.
Może on też być stosowany w celu 
finansowania operacji, które przyczyniają 
się do realizacji celów narodowych 
strategicznych ram odniesienia 
wnioskującego państwa członkowskiego 
oraz strategicznych wytycznych Wspólnoty 
dla spójności1 i wnoszą większą wartość 
dodaną do unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Instrument podziału ryzyka jest wdrażany 
przez Komisję w ramach pośredniego 
zarządzania scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002.

5. Instrument podziału ryzyka jest 
wdrażany przez Komisję w ramach 
pośredniego zarządzania 
scentralizowanego zgodnie z art. 54 oraz 
art. 56 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1605/2002. 

Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

6. Kwalifikujące się państwo 
członkowskie, które chce skorzystać z 
instrumentu podziału ryzyka, składa 
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pisemny wniosek do Komisji najpóźniej do 
dnia 31 sierpnia 2013 r. W swoim 
wniosku państwo członkowskie 
przedstawia wszystkie informacje 
niezbędne do ustalenia:
(a) że spełnia ono jeden z warunków, o 
których mowa w art. 77 ust. 2 lit. a), b) lub 
c), formułując odniesienie do decyzji Rady 
lub innego aktu prawnego 
potwierdzającego ten fakt;
(b) wykazu programów 
współfinansowanych z EFRR lub z 
Funduszu Spójności oraz części alokacji 
na takie programy na lata 2012 i 2013, 
które chce ono wycofać z tych programów 
w celu przydzielenia ich na instrument 
podziału ryzyka;
(c) wykazu projektów zaproponowanych 
na mocy ust. 4 oraz części alokacji na lata 
2012 i 2013, które chce ono wycofać z 
tych programów w celu przydzielenia ich 
na instrument podziału ryzyka;
(d) kwoty dostępnej do wyłącznego przez 
nie wykorzystania w ramach alokacji 
finansowej na politykę spójności na mocy 
art. 18 ust. 2 oraz wskazania kwoty, która 
może być wydzielona na cele instrumentu 
podziału ryzyka wyłącznie ze zobowiązań 
budżetowych UE, które pozostały do 
zrealizowania w latach 2012 i 2013 na 
mocy art. 75 ust. 1;

Zainteresowane państwo członkowskie 
składa wniosek do Komisji, która aktem 
wykonawczym przyjmuje decyzję 
określającą system ustanowiony w celu 
zagwarantowania, że dostępna kwota 
zostanie wykorzystana wyłącznie na rzecz 
państwa członkowskiego, które ją 
zapewniło ze swojej alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności zgodnie z art. 18 
ust. 2, a także warunki mające 
zastosowanie do takiego instrumentu
podziału ryzyka. Wspomniane warunki 
obejmują przynajmniej następujące 
kwestie:

7. Po zweryfikowaniu, że wniosek państwa 
członkowskiego jest uzasadniony, Komisja 
aktem wykonawczym przyjmuje w ciągu 
czterech miesięcy decyzję określającą 
system ustanowiony w celu 
zagwarantowania, że dostępna kwota 
zostanie wykorzystana wyłącznie na rzecz 
państwa członkowskiego, które ją 
zapewniło ze swojej alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności zgodnie z art. 18 
ust. 2, a także konkretne warunki udziału 
wnioskującego państwa członkowskiego w 
instrumencie podziału ryzyka. Owe 
konkretne warunki obejmują w 
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szczególności następujące kwestie:
a) identyfikowalność i rachunkowość, 
informacje o zastosowaniu funduszy oraz 
systemy monitorowania i kontroli; oraz

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

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania.

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania;
(c) indykatywny wykaz projektów 
kwalifikujących się do finansowania oraz
(d) maksymalna kwota wkładu Unii, jaką 
można przydzielić na instrument podziału 
ryzyka ze środków dostępnych w danym 
państwie członkowskim oraz raty, w 
których nastąpi realizacja.
Decyzja Komisji publikowana jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Podejmując decyzję w sprawie wniosku 
państwa członkowskiego Komisja 
dopilnowuje, by do uzyskania 
finansowania z utworzonego instrumentu
podziału ryzyka kwalifikowały się jedynie 
projekty, w odniesieniu do których 
pozytywna decyzja o finansowaniu została 
podjęta przez Europejski Bank 
Inwestycyjny bądź krajowy lub 
międzynarodowy organ sektora 
publicznego, czy też organ podlegający 
prawu prywatnemu, który wykonuje 
zadania służby publicznej.
8. Decyzję Komisji, o której mowa w ust. 
7, poprzedza przegląd odpowiednich
programów operacyjnych EFRR i 
Funduszu Spójności, zgodnie z art. 33 ust. 
2.

Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
skutkują powstaniem zobowiązań 
warunkowych dla budżetu Unii ani dla 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

9. Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
przekraczają 10% indykatywnej alokacji 
całkowitej dla wnioskującego państwa 
członkowskiego na lata 2007-2013 w 
odniesieniu do EFRR i Funduszu 
Spójności, którą zatwierdzono zgodnie z 
art. 28 ust. 3 lit. b). Alokacje finansowe 
udostępnione na projekty na mocy akapitu 
drugiego ust. 4 niniejszego artykułu są 
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ograniczone do kwot pozostałych po 
sfinansowaniu operacji wymienionych w 
ust. 4 akapit pierwszy. Oprócz całkowitego 
wkładu Unii w instrument podziału 
ryzyka, zatwierdzonego w decyzji, o której
mowa w ust. 7, udział Unii w instrumencie 
podziału ryzyka nie skutkuje powstaniem 
zobowiązań warunkowych ani dla budżetu 
Unii, ani dla zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Wszelkie kwoty pozostałe po zakończeniu 
operacji objętej instrumentem podziału
ryzyka mogą zostać ponownie 
wykorzystane, na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, jeżeli dane państwo 
członkowskie wciąż spełnia jeden z 
warunków określonych w art. 77 ust. 2. 
Jeżeli dane państwo członkowskie nie 
spełnia już tych warunków, pozostałą 
kwotę uznaje się za dochód przeznaczony 
na określone cele w rozumieniu art. 18 
rozporządzenia finansowego. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

10. Wszelkie środki powracające czy 
kwoty pozostałe po zakończeniu operacji 
objętej instrumentem podziału ryzyka 
mogą zostać ponownie wykorzystane, na 
wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, jeżeli dane państwo 
członkowskie wciąż spełnia jeden z 
warunków określonych w art. 77 ust. 2 lit. 
a), b) i c). Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie spełnia już żadnego z 
tych warunków, pozostałą kwotę lub 
środki powracające uznaje się za dochód 
przeznaczony na określone cele w 
rozumieniu art. 18 rozporządzenia 
finansowego. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

Or. en

Poprawka 31
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 36 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) w art. 36 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:

(2) w art. 36 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:

„2a. Państwa członkowskie, które 
spełniają jeden z warunków określonych 
w art. 77 ust. 2, mogą wnieść część 
alokacji finansowych, o których mowa w 
art. 19 i art. 20, do instrumentu podziału 
ryzyka, który zostanie utworzony przez 
Komisję w porozumieniu z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym lub w 
porozumieniu z krajowymi lub 
międzynarodowymi organami sektora 
publicznego lub organami podlegającymi 
prawu prywatnemu, które wykonują 
zadania służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, na 
zapewnianie środków i przydzielanie 
kapitału na pożyczki i gwarancje, jak 
również inne instrumenty finansowe 
przyznane w ramach instrumentu podziału 
ryzyka.

„2a. Państwa członkowskie mogą wnieść 
część alokacji finansowych, o których 
mowa w art. 19 i art. 20, do instrumentu 
podziału ryzyka, który zostanie utworzony 
przez Komisję w porozumieniu z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub 
w porozumieniu z krajowymi lub
międzynarodowymi organami sektora 
publicznego lub organami podlegającymi 
prawu prywatnemu, które wykonują 
zadania służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, na 
zapewnianie środków i przydzielanie 
kapitału na pożyczki i gwarancje, jak 
również inne instrumenty finansowe 
przyznane w ramach instrumentu podziału 
ryzyka.

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 projektów 
infrastrukturalnych i MŚP mających 
znaczenie dla ożywienia gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Instrument podziału ryzyka jest wdrażany 
przez Komisję w ramach pośredniego 
zarządzania scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002. 

Instrument podziału ryzyka jest wdrażany 
przez Komisję w ramach pośredniego 
zarządzania scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002. 
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Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

Zainteresowane państwo członkowskie 
składa wniosek do Komisji, która aktem 
wykonawczym przyjmuje decyzję 
określającą system ustanowiony w celu 
zagwarantowania, że dostępna kwota 
zostanie wykorzystana wyłącznie na rzecz 
państwa członkowskiego, które ją 
zapewniło ze swojej alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności zgodnie z art. 18 
ust. 2, a także warunki mające 
zastosowanie do takiego instrumentu 
podziału ryzyka. Wspomniane warunki 
obejmują przynajmniej następujące 
kwestie:

Na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego Komisja, zgodnie z 
wnioskiem zainteresowanego państwa 
członkowskiego, aktem wykonawczym 
przyjmuje decyzję określającą system 
ustanowiony w celu zagwarantowania, że 
dostępna kwota zostanie wykorzystana 
wyłącznie na rzecz państwa 
członkowskiego, które ją zapewniło ze 
swojej alokacji finansowej w ramach 
polityki spójności zgodnie z art. 18 ust. 2, a 
także warunki mające zastosowanie do 
takiego instrumentu podziału ryzyka. 
Wspomniane warunki obejmują 
przynajmniej następujące kwestie:

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

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

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania. 

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania. 

Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
skutkują powstaniem zobowiązań 
warunkowych dla budżetu Unii ani dla 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
skutkują powstaniem zobowiązań 
warunkowych dla budżetu Unii ani dla 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Wszelkie kwoty pozostałe po zakończeniu 
operacji objętej instrumentem podziału 
ryzyka mogą zostać ponownie 
wykorzystane, na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, jeżeli dane państwo 
członkowskie wciąż spełnia jeden z 
warunków określonych w art. 77 ust. 2. 
Jeżeli dane państwo członkowskie nie 
spełnia już tych warunków, pozostałą 
kwotę uznaje się za dochód przeznaczony 
na określone cele w rozumieniu art. 18 
rozporządzenia finansowego. Na wniosek 

Wszelkie kwoty pozostałe po zakończeniu 
operacji objętej instrumentem podziału 
ryzyka mogą zostać ponownie 
wykorzystane, na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka do końca okresu 
programowania 2007-2013 lub zostaną 
uznane za dochód przeznaczony na 
określone cele w rozumieniu art. 18 
rozporządzenia finansowego. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
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zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

Or. en

Uzasadnienie

W obliczu obecnego kryzysu gospodarczego wszystkie państwa członkowskie doświadczają 
trudności w przyciąganiu kapitału prywatnego w celu uzupełniania ograniczonych aktualnie 
publicznych środków finansowych. Wniosek nie powinien mieć zatem zastosowania jedynie 
wobec krajów objętych pomocą finansową UE, lecz wobec wszystkich państw członkowskich. 
Uwzględnienie pozostałych projektów infrastrukturalnych (jak proponuje to Komisja w 
uzasadnieniu) oraz projektów MŚP umożliwiłoby uniknięcie konieczności zmiany 
odpowiednich programów operacyjnych.

Poprawka 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) w art. 36 dodaje się ust. 2a w 
brzmieniu:

(2) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 36a
Instrument podziału ryzyka

1. Do celów niniejszego artykułu 
instrument podziału ryzyka oznacza 
instrument finansowy (pożyczki, 
gwarancje, jak również inne instrumenty 
finansowe), który zapewnia całkowite lub 
częściowe pokrycie określonego ryzyka, w 
określonych przypadkach za ustalone 
wynagrodzenie.

„2a. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków określonych w art. 77 

2. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków określonych w art. 77 
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ust. 2, mogą wnieść część alokacji 
finansowych, o których mowa w art. 19 i 
art. 20, do instrumentu podziału ryzyka, 
który zostanie utworzony przez Komisję w 
porozumieniu z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym lub w porozumieniu z 
krajowymi lub międzynarodowymi 
organami sektora publicznego lub 
organami podlegającymi prawu 
prywatnemu, które wykonują zadania 
służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, na 
zapewnianie środków i przydzielanie 
kapitału na pożyczki i gwarancje, jak 
również inne instrumenty finansowe 
przyznane w ramach instrumentu podziału 
ryzyka.

ust. 2 lit. a), b) i c), mogą wnieść część 
alokacji finansowych, o których mowa w 
art. 19 i art. 20, do instrumentu podziału 
ryzyka, który tworzy się w drodze 
porozumienia o współpracy zawieranego 
przez Komisję z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym lub z krajowymi lub 
międzynarodowymi organami sektora 
publicznego lub organami podlegającymi 
prawu prywatnemu, które wykonują 
zadania służby publicznej i zapewniają 
odpowiednie gwarancje, o których mowa 
w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002, na warunkach 
zbliżonych do warunków stosowanych 
przez Europejski Bank Inwestycyjny 
(zwany dalej zakontraktowanym organem 
wykonawczym), na zapewnianie środków i 
przydzielanie kapitału na pożyczki i 
gwarancje, jak również inne instrumenty 
finansowe przyznane w ramach 
instrumentu podziału ryzyka.

3. Porozumienie o współpracy, o którym 
mowa w ust. 2, obejmuje przepisy 
dotyczące w szczególności następujących 
kwestii: 
(a) kwoty całkowitej wkładu Unii oraz 
harmonogramu jego udostępniania;

(b) warunków dotyczących rachunku 
powierniczego, który tworzony jest przez 
zakontraktowany organ wykonawczy;
(c) kryteriów kwalifikowalności w 
odniesieniu do wykorzystania wkładu 
Unii, szczegółów dokładnego podziału 
ryzyka (w tym wskaźnika dźwigni), jaki 
należy zapewnić oraz gwarancji, jakie 
musi ustanowić zakontraktowany organ 
wykonawczy;
(d) wyceny instrumentu w oparciu o 
margines ryzyka oraz pokrycia wszystkich 
kosztów administracyjnych związanych z 
tym instrumentem;
(e) procedury składania i zatwierdzania 
wniosków projektowych objętych 
instrumentem, w tym analizy kosztów i 
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korzyści, która zawiera ocenę ryzyka, jak 
również przewidywalny wpływ na odnośny 
sektor oraz na społeczno-gospodarczą 
sytuację państwa członkowskiego lub 
regionu;
(f) okresu dostępności instrumentu oraz 
wymogów sprawozdawczych.

Dokładny podział ryzyka (wskaźnik 
dźwigni), jakiego dokonuje w 
porozumieniu o współpracy 
zakontraktowany organ wykonawczy, 
powinien średnio obejmować 
przynajmniej 1,5-krotność kwoty wkładu 
Unii w instrument podziału ryzyka.
Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

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.

4. Instrument podziału ryzyka jest 
stosowany w celu finansowania operacji 
współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego lub 
Fundusz Spójności, w drodze odstępstwa 
od art. 54 ust. 5 w odniesieniu do kosztów 
inwestycyjnych, których nie można 
uwzględnić jako kwalifikujących się 
wydatków na mocy art. 55 lub jako 
wydatków publicznych określonych w art. 
2 ust. 5, na mocy przepisów UE w sprawie 
pomocy państwa.
Może on też być stosowany w celu 
finansowania operacji, które przyczyniają 
się do realizacji celów narodowych 
strategicznych ram odniesienia 
wnioskującego państwa członkowskiego 
oraz strategicznych wytycznych Wspólnoty 
dla spójności1 i wnoszą większą wartość 
dodaną do unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Może być on też wykorzystywany do 
finansowania operacji związanych z 
przeformułowaniem całości lub części 
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programu operacyjnego 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź z 
Funduszu Spójności, mając na uwadze 
możliwości inwestycyjne określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 397/2009 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do kwalifikowalności 
efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym, a także zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr 437/2010 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 
1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
odniesieniu do kwalifikowalności działań 
w zakresie mieszkalnictwa na rzecz 
społeczności zmarginalizowanych.

Instrument podziału ryzyka jest wdrażany 
przez Komisję w ramach pośredniego 
zarządzania scentralizowanego zgodnie z 
art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002.

5. Instrument podziału ryzyka jest 
wdrażany przez Komisję w ramach 
pośredniego zarządzania 
scentralizowanego zgodnie z art. 54 oraz 
art. 56 ust. 1 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002. 

Wpłat do instrumentu podziału ryzyka 
dokonuje się w transzach, zgodnie z 
planowym stosowaniem instrumentu 
podziału ryzyka do zapewniania pożyczek i 
gwarancji służących finansowaniu 
określonych operacji.

6. Kwalifikujące się państwo 
członkowskie, które chce skorzystać z 
instrumentu podziału ryzyka, składa 
pisemny wniosek do Komisji najpóźniej do 
dnia 31 sierpnia 2013 r. W swoim 
wniosku państwo członkowskie 
przedstawia wszystkie informacje 
niezbędne do ustalenia:
(a) że spełnia ono jeden z warunków, o 
których mowa w art. 77 ust. 2 lit. a), b) lub 
c), formułując odniesienie do decyzji Rady 
lub innego aktu prawnego 
potwierdzającego ten fakt;
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(b) wykazu programów 
współfinansowanych z EFRR lub z 
Funduszu Spójności oraz części alokacji 
na takie programy na lata 2012 i 2013, 
które chce ono przydzielić na instrument 
podziału ryzyka;
(c) wykazu projektów zaproponowanych 
na mocy ust. 4 oraz części alokacji na lata 
2012 i 2013, które chce ono przenieść na 
instrument podziału ryzyka;
(d) kwoty dostępnej do wyłącznego przez 
nie wykorzystania w ramach alokacji 
finansowej na politykę spójności na mocy 
art. 18 ust. 2 oraz wskazania kwoty, która 
może być wydzielona na cele instrumentu 
podziału ryzyka wyłącznie ze zobowiązań 
budżetowych UE, które pozostały do 
zrealizowania w latach 2012 i 2013 na 
mocy art. 75 ust. 1;
(e) w odniesieniu o wszystkich operacji, 
które nie były przedmiotem decyzji 
Komisji na mocy art. 41, informacji 
wymaganych na mocy art. 40;
(f) w odniesieniu do wniosków lub części 
wniosków dotyczących operacji 
niewchodzących w zakres jednego z 
istniejących programów operacyjnych, 
które są współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego bądź Funduszu Spójności, 
lub większej liczby takich programów, 
dowodu, że wniosek ów został sporządzony 
we współpracy z partnerami, o których 
mowa w art. 11. 

Zainteresowane państwo członkowskie 
składa wniosek do Komisji, która aktem 
wykonawczym przyjmuje decyzję 
określającą system ustanowiony w celu 
zagwarantowania, że dostępna kwota 
zostanie wykorzystana wyłącznie na rzecz 
państwa członkowskiego, które ją 
zapewniło ze swojej alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności zgodnie z art. 18 
ust. 2, a także warunki mające 
zastosowanie do takiego instrumentu
podziału ryzyka. Wspomniane warunki 

7. Po zweryfikowaniu w świetle informacji 
przedłożonych przez państwo 
członkowskie, że wniosek jest 
uzasadniony, Komisja w ciągu czterech 
miesięcy aktem wykonawczym przyjmuje 
decyzję określającą system ustanowiony w 
celu zagwarantowania, że dostępna kwota 
zostanie wykorzystana wyłącznie na rzecz 
państwa członkowskiego, które ją 
zapewniło ze swojej alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności zgodnie z art. 18 
ust. 2, a także konkretne warunki udziału 
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obejmują przynajmniej następujące 
kwestie:

wnioskującego państwa członkowskiego w 
instrumencie podziału ryzyka. Owe 
konkretne warunki obejmują w 
szczególności następujące kwestie:

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

a) identyfikowalność, nadzór 
demokratyczny i rachunkowość, 
informacje o zastosowaniu funduszy, 
warunki płatności oraz systemy 
monitorowania i kontroli; 

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania.

b) struktura opłat oraz innych kosztów 
administracyjnych i kosztów zarządzania;
(c) indykatywny wykaz projektów 
kwalifikujących się do finansowania oraz

(d) maksymalna kwota wkładu Unii, jaką 
można przydzielić na instrument podziału 
ryzyka ze środków dostępnych w danym 
państwie członkowskim, oraz raty, w 
których nastąpi realizacja.
Decyzja Komisji publikowana jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podejmując decyzję w sprawie wniosku 
państwa członkowskiego Komisja 
dopilnowuje, by do uzyskania 
finansowania w ramach utworzonego 
instrumenty podziału ryzyka 
kwalifikowały się jedynie projekty o 
dowiedzionym korzystnym wpływie na 
lokalne gospodarki i rynki pracy, w 
odniesieniu do których pozytywna decyzja 
o finansowaniu została podjęta przez 
Europejski Bank Inwestycyjny bądź 
krajowy lub międzynarodowy organ 
sektora publicznego, czy też organ 
podlegający prawu prywatnemu, który 
wykonuje zadania służby publicznej.
8. Decyzję Komisji, o której mowa w ust. 
7, poprzedza przegląd odpowiednich
programów operacyjnych w ramach 
EFRR i Funduszu Spójności, zgodnie z 
art. 33 ust. 2.

Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
skutkują powstaniem zobowiązań 
warunkowych dla budżetu Unii ani dla 

9. Alokacje finansowe do instrumentu 
podziału ryzyka są ściśle ograniczone i nie 
przekraczają 10% indykatywnej alokacji 
całkowitej dla wnioskującego państwa 
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zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

członkowskiego na lata 2007�2013 w 
odniesieniu do EFRR i Funduszu 
Spójności, która została zatwierdzona 
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b). Alokacje 
finansowe udostępnione na projekty na 
mocy akapitu drugiego ust. 4 niniejszego 
artykułu są ograniczone do kwot 
pozostałych po sfinansowaniu operacji 
wymienionych w ust. 4 akapit pierwszy. 
Oprócz całkowitego wkładu Unii w 
instrument podziału ryzyka, 
zatwierdzonego w decyzji, o której mowa 
w ust. 7, udział Unii w instrumencie 
podziału ryzyka nie skutkuje powstaniem 
zobowiązań warunkowych ani dla budżetu 
Unii, ani dla zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Wszelkie kwoty pozostałe po zakończeniu 
operacji objętej instrumentem podziału 
ryzyka mogą zostać ponownie 
wykorzystane, na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, jeżeli dane państwo 
członkowskie wciąż spełnia jeden z 
warunków określonych w art. 77 ust. 2. 
Jeżeli dane państwo członkowskie nie 
spełnia już tych warunków, pozostałą 
kwotę uznaje się za dochód przeznaczony 
na określone cele w rozumieniu art. 18 
rozporządzenia finansowego. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

10. Wszelkie kwoty pozostałe po 
zakończeniu operacji objętej instrumentem 
podziału ryzyka mogą zostać ponownie 
wykorzystane, na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, w ramach instrumentu 
podziału ryzyka, jeżeli dane państwo 
członkowskie wciąż spełnia jeden z 
warunków określonych w art. 77 ust. 2 lit. 
a), b) i c). Jeżeli dane państwo 
członkowskie nie spełnia już żadnego z 
tych warunków, pozostałą kwotę uznaje się 
za dochód przeznaczony na określone cele 
w rozumieniu art. 18 rozporządzenia 
finansowego. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
dodatkowe środki na pokrycie zobowiązań 
wygenerowane przez ten dochód 
przeznaczony na określone cele dodaje się 
w kolejnym roku do alokacji finansowej w 
ramach polityki spójności tego państwa 
członkowskiego.”

_______________
1 Zob. decyzja Rady nr 2006/702/WE z 
dnia 6 października 2006 r. w sprawie 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla 
spójności, Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11.
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Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 13 sprawozdawcy. Należy zapobiegać realizacji projektów o 
negatywnych skutkach społeczno-gospodarczych. Należy wdrażać zasadę partnerstwa i 
nadzór demokratyczny. Projekty korzystające z instrumentu podziału ryzyka, które stanowiły 
dotąd część programów realizowanych w ramach polityki spójności, nie powinny być 
wycofywane z tych programów. Projekty będące wynikiem przeformułowania programów 
operacyjnych powinny być kwalifikowalne, mając na uwadze inwestycje w odnawialne źródła 
energii, efektywność energetyczną i mieszkalnictwo socjalne.


