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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego 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
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0655),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0350/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 8 
grudnia 2011 r.1,

– po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

– zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Kontroli Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

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 

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE i 
2009/459/WE taką pomoc finansową 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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finansową przyznano odpowiednio 
Węgrom, Łotwie i Rumunii.

przyznano odpowiednio Węgrom i 
Rumunii.

Or. en

Poprawka 2

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 
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.

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

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W oświadczeniu członków Rady 
Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
głowy państw i rządów wezwały do 
zwiększenia wsparcia Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego dla infrastruktury 
oraz zwróciły się do Rady, Komisji i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
żeby rozważyły dostępne możliwości 
nasilenia działań EBI na rzecz wzrostu 
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oraz żeby przedstawiły odpowiednie 
zalecenia, m.in. dotyczące możliwości 
wykorzystywania przez budżet UE 
możliwości finansowania, jakimi 
dysponuje grupa EBI. Niniejsze 
rozporządzenie ma na celu sprostanie 
temu wyzwaniu w odniesieniu do kwestii 
przezwyciężania kryzysu.

Or. en

Poprawka 4

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 koniecznie umożliwić państwom
członkowskim, mającym duże trudności z 
utrzymaniem stabilności finansowej, a 
którym przyznano wsparcie finansowe 
zgodnie z jednym z mechanizmów 
wsparcia finansowego ustanowionych w 
art. 77 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006, zmienionego przez 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1311/2011 
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 w odniesieniu do niektórych 
przepisów dotyczących zarządzania 
finansowego dla niektórych państw 
członkowskich doświadczających 
poważnych trudności w zakresie ich 
stabilności finansowej lub nimi 
zagrożonych1, przeznaczanie środków 
finansowych z programów operacyjnych 
na tworzenie instrumentów podziału 
ryzyka udzielających pożyczek lub 
gwarancji, bądź innych instrumentów 
finansowych, w celu wsparcia projektów i 
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działań przewidzianych w ramach 
programu operacyjnego.

___________
1 Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 5.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W świetle wieloletnich doświadczeń 
EBI w roli głównej instytucji finansującej 
projekty infrastrukturalne i jego 
zaangażowania we wsparcie ożywienia 
gospodarczego, Komisja powinna być w 
stanie stworzyć w ramach partnerstwa z 
EBI instrumenty podziału ryzyka.
Szczegółowe warunki współpracy powinny 
zostać określone w umowie pomiędzy 
Komisją a EBI.

(14) W świetle wieloletnich doświadczeń 
EBI w roli głównej instytucji finansującej 
projekty infrastrukturalne i jego 
zaangażowania we wsparcie ożywienia 
gospodarczego, Komisja powinna być w 
stanie stworzyć, w drodze zawarcia w tym 
celu umowy o współpracy z EBI,
instrumenty podziału ryzyka. Dla 
zapewnienia pewności prawnej należy w 
rozporządzeniu przykładowo wymienić 
główne i typowe warunki takiej umowy o 
współpracy, jednak z uwagi na szczególny 
charakter instrumentu podziału ryzyka w 
odniesieniu do przezwyciężania kryzysu, 
przewidziany przez niniejsze 
rozporządzenie, konkretne i szczegółowe 
warunki danej współpracy powinny zostać 
określone w danej umowie o współpracy, 
która ma być zawarta pomiędzy Komisją a 
EBI zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
(zwanym dalej „rozporządzeniem 
finansowym”).

Or. en
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Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Z uwagi na jasność i pewność 
prawną w nowym art. 36a rozporządzenia 
należy zamieścić definicję instrumentu 
podziału ryzyka. W związku z tym 
instrument podziału ryzyka powinno się 
stosować do pożyczek i gwarancji oraz do 
innych instrumentów finansowych w celu 
finansowania współfinansowanych przez 
EFRR lub Fundusz Spójności operacji 
dotyczących kosztów inwestycyjnych, 
których nie można uwzględnić jako 
kwalifikowane wydatki w rozumieniu 
art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 
lub jako wydatki publiczne określone w 
art. 2 ust. 5 na podstawie unijnych 
przepisów regulujących pomoc państwa. 
W tym celu należy także ustanowić 
odstępstwo od art. 54 ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. 

Or. en

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwo członkowskie, która zwraca 
się do Komisji o skorzystanie z 
instrumentu podziału ryzyka, powinno w 
pisemnym wniosku szczegółowo wykazać, 
dlaczego uważa, że spełnia jeden z 
warunków kwalifikowalności 
przewidzianych w art. 77 akapit drugi 
rozporządzenia (UE) nr 1083/2006, oraz 
powinno załączyć do wniosku wszystkie 
niezbędne informacje wymagane 
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niniejszym rozporządzeniem w celu 
wykazania, że spełnia określony warunek 
kwalifikowalności. Składające wniosek 
państwo członkowskie powinno również 
określić w nim programy (przedstawiając 
jednocześnie konkretną listę 
proponowanych projektów i potrzeb 
finansowych), które są współfinansowane 
z instrumentów polityki spójności, oraz 
część środków przewidzianych dla takich 
programów na lata 2012 i 2013, której nie 
chce zainwestować w te programy, tylko 
zamierza przeznaczyć na instrument 
podziału ryzyka. Z tego względu wniosek 
państwa członkowskiego należy przekazać 
Komisji do 31 sierpnia 2013 r., żeby 
Komisja przyjęła decyzję w sprawie 
udziału wnioskującego państwa 
członkowskiego w instrumencie podziału 
ryzyka do 31 grudnia 2013 r. W 
następstwie decyzji Komisji w sprawie 
wniosku państwa członkowskiego 
odpowiednie programy operacyjne z 
EFRR i FS muszą koniecznie podlegać 
przeglądowi i zmianie zgodnie z art. 33 
ust. 2 rozporządzenia (WE) 1083/2006.

Or. en

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Wybrane działania, które 
kwalifikują się do instrumentu podziału 
ryzyka finansowego, powinny być albo 
dużymi projektami, które stały się już 
przedmiotem decyzji na mocy art. 41 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub 
innymi projektami współfinansowanymi z 
EFRR lub FS i ujętymi w jednym lub 
większej liczbie ich programów 
operacyjnych, w sytuacji gdy projektom 
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tym brakuje finansowania w odniesieniu 
do kosztów inwestycyjnych, które mają 
ponosić inwestorzy prywatni. Wreszcie 
wybrane działania mogłyby również być 
działaniami, które przyczyniają się do 
realizacji celów przewidzianych w 
narodowych strategicznych ramach 
odniesienia wnioskującego państwa 
członkowskiego oraz w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności oraz 
które z uwagi na ich charakter mogą 
przyczynić się do wsparcia wzrostu i 
przyspieszenia ożywienia gospodarczego, 
pod warunkiem dostępności środków w 
ramach instrumentu podziału ryzyka.

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) Składające wniosek państwo 
członkowskie nadal powinno określić we 
wniosku kwotę, która zostanie 
wykorzystana wyłącznie na rzecz tego 
państwa członkowskiego w jego alokacji 
finansowej w ramach polityki spójności 
zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006 i która może zostać 
przeznaczona na realizację celów 
instrumentu podziału ryzyka wyłącznie w 
ramach zobowiązań w ramach budżetu 
UE, na które środki mają być 
przeznaczone w latach 2012 i 2013 
zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1083/2006, oraz które nie 
powinny przekraczać 10% całkowitej 
indykatywnej alokacji na rzecz 
wnioskującego państwa członkowskiego 
na lata 2007-2013 z EFRR i FS oraz 
zostać zatwierdzone zgodnie z art. 28 
ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) 
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1083/2006. Wreszcie należy zapewnić, by 
finansowy wkład Unii w instrument 
podziału ryzyka, w tym opłaty za 
zarządzanie i inne kwalifikujące się 
koszty, był ściśle ograniczony do ww. 
maksymalnej kwoty unijnego wkładu w 
instrument podziału ryzyka, a budżet 
ogólny Unii Europejskiej nie był 
obciążony żadnym innym zobowiązaniem. 
Wszelkie ryzyko szczątkowe zawarte w 
operacjach finansowanych z 
ustanowionego instrumentu podziału 
ryzyka powinno zatem być ponoszone 
przez Europejski Bank Inwestycyjny albo 
krajowy lub międzynarodowy podmiot z 
sektora publicznego, albo podmiot 
regulowany przepisami prawa 
prywatnego, realizujący zadania służby 
publicznej, wraz z którym ustanowiono 
instrument podziału ryzyka na mocy 
umowy o współpracy. Należy umożliwić 
temu samemu państwu członkowskiemu, 
na jego wniosek i w ramach tego samego
instrumentu podziału ryzyka, ponowne 
skorzystanie ze środków przeznaczonych 
na ten instrument podziału ryzyka, pod 
warunkiem że państwo to wciąż spełnia 
warunki kwalifikowalności.

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16e) Komisja powinna sprawdzić, czy 
informacje udzielone przez wnioskujące 
państwo członkowskie są prawidłowe i czy 
zatem wniosek tego państwa 
członkowskiego jest uzasadniony, oraz 
powinna mieć uprawnienia do podjęcia w 
terminie czterech miesięcy decyzji w 
sprawie konkretnych warunków udziału 
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wnioskującego państwa członkowskiego w 
instrumencie podziału ryzyka. Należy 
jednak zapewnić, by do finansowania z 
ustanowionego instrumentu podziału 
ryzyka kwalifikowane były tylko projekty, 
w odniesieniu do których podjęta została 
pozytywna decyzja o finansowaniu albo 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, albo 
krajowy lub międzynarodowy podmiot z 
sektora publicznego, albo podmiot 
regulowany przepisami prawa 
prywatnego, realizujący zadania służby 
publicznej. Z uwagi na przejrzystość i 
pewność prawną decyzję Komisji należy 
publikować w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16f) Dla celów przezwyciężania kryzysu 
oraz z uwagi na charakter instrumentu 
podziału ryzyka wprowadzonego na mocy 
niniejszego rozporządzenia, niespotykany 
kryzys na rynkach międzynarodowych i 
załamanie gospodarki, które poważnie 
naruszyły stabilność finansową niektórych 
państw członkowskich, co wymaga rychłej 
odpowiedzi w celu przeciwdziałania jego 
skutkom dla gospodarki jako całości, 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w 
życie w następnym dniu po jego publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Budżet Unii Europejskiej alokowany na 
fundusze jest wykonywany w ramach 
zarządzania dzielonego między państwa 
członkowskie i Komisję, zgodnie z art. 53 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
z wyjątkiem instrumentów podziału 
ryzyka, o których mowa w art. 36 ust. 2a, i 
pomocy technicznej, o której mowa w art. 
45.

„1. Budżet Unii Europejskiej alokowany na 
fundusze jest wykonywany w ramach 
zarządzania dzielonego między państwa 
członkowskie i Komisję, zgodnie z art. 53 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
z wyjątkiem instrumentów podziału 
ryzyka, o których mowa w art. 36a, i 
pomocy technicznej, o której mowa w art. 
45.

Or. en

Poprawka 13

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

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. Dla celów niniejszego artykułu 
instrument podziału ryzyka oznacza
instrument finansowy (pożyczki, 
gwarancje i inne instrumenty finansowe), 
który w odpowiednim przypadku 
gwarantuje całkowite lub częściowe 
pokrycie określonego za uzgodnionym 
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wynagrodzeniem.
„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.

2. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków określonych w art. 77 
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 Komisja tworzy w drodze 
umowy o współpracy zawieranej z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym albo
z krajowymi lub międzynarodowymi 
organami sektora publicznego, albo
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
(zwanymi dalej „kontraktowym organem 
wykonawczym”), na zapewnianie środków 
i przydzielanie kapitału na pożyczki i 
gwarancje, jak również inne instrumenty 
finansowe przyznane w ramach 
instrumentu podziału ryzyka.

3. Umowa o współpracy, o której mowa w 
ust. 2, reguluje w szczególności, co 
następuje: 
a) całkowitą kwotę wkładu Unii oraz 
harmonogram jego udostępnienia;
b) warunki rachunku powierniczego, 
który utworzy kontraktowy organ 
wykonawczy;
c) kryteria kwalifikowalności do 
skorzystania z wkładu Unii, szczegółowy 
podział ryzyka (w tym wskaźnik dźwigni) 
ponoszonego przez kontraktowy organ 
wykonawczy oraz gwarancje, jakich ten 
organ ma udzielić;
d) szacunkowy koszt instrumentu na 
podstawie marginesu ryzyka oraz pokrycie 
wszystkich kosztów administracyjnych 
instrumentu;
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e) procedura składania wniosku i jego 
zatwierdzania, obowiązująca w 
odniesieniu do propozycji projektów 
objętych instrumentem;
f) okres dostępności instrumentu i wymogi 
w zakresie sprawozdawczości.
Dokładny podział ryzyka (wskaźnik 
dźwigni), które zgodnie z umową o 
współpracy zostanie poniesione przez 
kontraktowy organ wykonawczy, wynosi 
średnio przynajmniej 1,5-krotność kwoty 
wkładu Unii do instrumentu 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 odniesieniu do – na 
zasadzie odstępstwa od art. 54 ust. 5 –
kosztów inwestycyjnych, których nie 
można uwzględnić jako kwalifikowanych 
wydatków zgodnie z art. 55 lub wydatków 
publicznych określonych w art. 2 ust. 5, 
zgodnie z unijnymi przepisami o pomocy 
państwa.
Można go również wykorzystać do 
finansowania operacji, które przyczyniają 
się do osiągnięcia celów przewidzianych w 
narodowych strategicznych ramach 
odniesienia wnioskującego państwa 
członkowskiego oraz w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności1 oraz 
które wnoszą największą 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 

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

scentralizowanego zgodnie z art. 54 i 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 zwraca się o 
skorzystanie z instrumentu podziału 
ryzyka, składa do Komisji pisemny 
wniosek do 31 sierpnia 2013 r. We 
wniosku państwo członkowskie udziela 
wszelkich informacji niezbędnych do 
ustalenia:
a) że spełnia ono jeden z warunków, o 
których mowa w art. 77 ust. 2 lit. a), b) lub 
c), wskazując decyzję Rady lub inny akt 
prawny wykazujący tę okoliczność;
b) wykazu programów 
współfinansowyanych z EFRR lub FS 
oraz część środków przeznaczonych na 
takie prgramy na lata 2012 i 2013, której 
nie chce zainwestować w te programy, 
tylko zamierza przeznaczyć na instrument 
podziału ryzyka;
c) wykazu proponowanych projektów 
zgodnie z ust. 4 oraz część oraz część 
środków przewidzianych dla takich 
programów na lata 2012 i 2013, której nie 
chce zainwestować w te programy, tylko 
zamierza przeznaczyć na instrument 
podziału ryzyka;
d) kwotę przysługującą wyłącznie temu 
państwu członkowskiemu w jego alokacji 
finansowej na politykę spójności zgodnie z 
art. 18 ust. 2, która może zostać 
przeznaczona na realizację celów 
instrumentu podziału ryzyka wyłącznie ze 
zobowiązań w ramach budżetu UE, na 
które środki mają być przeznaczone w 
latach 2012 i 2013 zgodnie z art. 75 ust. 1.

Zainteresowane państwo członkowskie 7. Po sprawdzeniu, czy wniosek państwa 
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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:

członkowskiego jest uzasadniony, Komisja 
w terminie czterech miesięcy 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 
wnioskującego państwa członkowskiego w 
instrumencie podziału ryzyka. Konkretne
warunki obejmują w 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 zapłaty 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) orientacyjny wykaz projektów 
kwalifikujących się do finansowania oraz
d) maksymalną kwotę wkładu Unii, którą 
można przeznaczyć na instrument 
podziału ryzyka ze środków dostępnych w 
danym państwie członkowskim, oraz raty, 
w których nastąpi realizacja.
Decyzja Komisji jest publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Podejmując decyzję w sprawie wniosku 
państwa członkowskiego, Komisja 
dopilnowuje, by do finansowania z 
ustanowionego instrumentu podziału 
ryzyka zatwierdzano tylko projekty, w 
odniesieniu do których podjęta została 
pozytywna decyzja o finansowaniu albo 
przez Europejski Bank Inwestycyjny, albo 
krajowy lub międzynarodowy organ 
sektora publicznego, albo organ 
regulowany przepisami prawa 
prywatnego, realizujący zadania służby 
publicznej.
8. Decyzję Komisji, o której mowa w ust. 
7, poprzedza przegląd odpowiednich 
programów operacyjnych w ramach 
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EFRR i FS 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% całkowitej indykatywnej 
alokacji na rzecz wnioskującego państwa 
członkowskiego na lata 2007-2013 z 
EFRR i FS, którą zatwierdzono zgodnie z 
art. 28 ust. 3 lit. b). Alokacje finansowe na 
projekty z ust. 4 akapit drugi ograniczają 
się do kwot pozostałych po sfinansowaniu 
operacji, o których mowa w ust. 4 akapit 
pierwszy. Poza całkowitym wkładem Unii 
w instrument podziału ryzyka, 
przewidzianym w decyzji, o której mowa w 
ust. 7, udział Unii w instrumencie 
podziału ryzyka nie skutkuje powstaniem
żadnych dodatkowych 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 
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 Zobacz decyzję Rady 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. 
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UZASADNIENIE

Kontekst i treść wniosku Komisji 
Po dwóch poprzednich wnioskach dotyczących zmiany rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 w odpowiedzi na obecny kryzys gospodarczy i społeczny Komisja proponuje 
trzecią nowelizację, która ustanawia zasady tworzenia instrumentu podziału ryzyka.

W dniu 21 lipca 2011 r. głowy państw i szefowie rządów strfy euro wezwali Komisję i EBI 
do wzmocnienia synergii między programami pożyczkowymi a unijnymi środkami 
finansowymi w państwach członkowskich, które w chwili wejścia w życie nowelizacji 
otrzymują pomoc Unlub Międzynarodowego Funduszu Monetarnego. Obecnie państwami 
członkowskimi korzystającymi z ww. pomocy są: Irlandia, Grecja, Portugalia i Rumunia.

Przedmiotowy środek ma na celu sprostanie poważnym przeszkodom, z jakimi borykają się 
niektóre państwa członkowskie, w szczególności Grecja, przy gromadzeniu środków 
prywatnych, potrzebnych do wdrożenia projektów projektów infrastrukturalnych i 
produkcyjnych, które tylko częściowo mogą być finansowane ze środków publicznych.
Dotyczy to w szczególności projektów infrastrukturalnych, które generują dochód netto 
(takich jak płatne autostrady lub inna infrastruktura, za którą pobiera się opłaty od 
użytkowników), których wartości nie można pokryć z tytułu polityki spójności. Dotyczy to 
również inwestycji produkcyjnych, dla których maksymalna pomoc jest ograniczona 
przepisami o pomocy państwa. Wniosek Komisji dotyczy tylko projektów generujących 
dochód, gdyż koszty inwestycyjne do pokrycia z dochodów nie kwalifikują się do 
współfinansowania ze środków unijnych. 
W państwach członkowskich w największym stopniu dotkniętych kryzysem finansowym i 
gospodarczym, w szczególności w Grecji, szereg projektów strategicznych, 
zakwalifikowanych do współfinansowania z programów w ramach polityki spójności, może 
nie zostać zrealizowanych, ponieważ inwestorzy z sektora prywatnego i banki utraciły 
wypłacalność umożliwiającą udzielanie pożyczek na projekty i dla projektodawców lub nie 
chcą już ponosić ryzyka inwestycyjnego w obecnych okolicznościach.
Zaproponowany środek jest wyjątkiem w zwykłych ramach realizacji polityki spójności, który 
uzasadniają tylko nadzwyczajne okoliczności powstałe w wyniku kryzysu. Dlatego środek ma 
na celu pokrycie części ryzyka związanego z pożyczkami, jakie ponoszą banki lub 
projektodawcy w państwach członkowskich borykających się z poważnymi trudnościami w 
odniesieniu do ich stabilności finansowej lub nimi zagrożnych, tak by utrzymać udział 
inwestorów prywatnych i przezwyciężyć istotne przeszkody, jakie pojawiają się przy 
realizacji programów w ramach polityki spójności.
Zgodnie z wnioskiem, aby umożliwić wdrożenie instrumentu podziału ryzyka, dozwolone 
będzie przenoszenie z powrotem do Komisji części alokacji finansowych udostępnionych tym 
państwom członkowskim. Celem będzie zapewnienie wkładów kapitałowych na pokrycie 
oczekiwanych i niespodziewanych strat pożyczek i gwarancji udzielonych w ramach 
partnerstwa podziału ryzyka z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub innymi instytucjami 
finansowymi wykonującymi zadania służby publicznej, które chcą w dalszym ciągu udzielać 
pożyczek sponsorom projektów i bankom w celu zapewnienia współfinansowania ze środków 
prywatnych projektom realizowanym z wykorzystaniem wkładów z funduszy strukturalnych i 
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z Funduszu Społecznego. Całkowita wielkość alokacji w ramach polityki spójności na lata 
2007-2013 nie zostałaby więc zmieniona. Zaproponowane środki miałyby tymczasowy 
charakter i przestałyby obowiązywać, gdy dane państwo członkowskie wyjdzie z mechanizmu 
pomocy finansowej. Instrument podziału ryzyka jest wdrażany przez Komisję w ramach 
pośredniego zarządzania scentralizowanego zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002. 
Uwagi sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek i zauważa, że jego celem jest 
zapewnienie nieprzerwanej realizacji programów współfinansowanych przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR i Fundusz Spójności (FS) w perspektywie ożywienia 
gospodarczego państw członkowskich objętych pomocą finansową. 
Sprawozdawczyni jest zdania, że niektóre elementy wniosku należy doprecyzować, i zgłasza 
poprawki zmierzające do wyjaśnienia tekstu, dodając definicję instrumentu podziału ryzyka 
(zgodnie z niedawną poprawką kompromisową dotyczącą brzmienia rozporządzenia 
finansowego) wraz ze szczegółowym opisem procedury stosowanej w celu ustanowienia i 
wdrożenia instrumentu podziału ryzyka w oparciu o prawne modele istniejących 
instrumentów podziału ryzyka w innych strategiach politycznych Unii. Ponadto 
sprawozdawczyni proponuje dodanie nowego art. 36a z uwagi na lepszą redakcję prawną oraz 
ujęcie artykułu w strukturze ustępów i akapitów.
Sprawozdawczyni zgłasza poprawkę, która określa pułap budżetowy dla instrumentu podziału 
ryzyka, oraz ponownie podkreśla, że poza środkami finansowymi przenaczonymi na 
instrument podziału ryzyka nie nie ma zobowiązań warunkowych dla budżetu Unii ani dla 
zainteresowanego państwa członkowskiego. 
Dla zapewnienia, by w mechanizmie ujmowano tylko projekty generujące dochód, które są 
pewne z gospodarczego punktu widzenia, sprawozdawczyni wskazuje, że do finansowania z 
instrumentu podziału ryzyka kwalifikowane są tylko te projekty, w odniesieniu do których 
EBI lub podobne instytucje finansowe podjęły pozytywną decyzję o finansowaniu. Podobnie 
dla podkreślenia, że budżet Unii nie ponosi całości ryzyka, ale dzieli je z EBI lub podobnymi 
instytucjami, dokładny podział ryzyka (wskaźnik dźwigni) wynosi średnio przynajmniej 1,5-
krotność kwoty wkładu Unii do instrumentu podziału ryzyka.
Jeżeli chodzi o zakres projektów kwalifikowanych do instrumentu podziału ryzyka, 
sprawozdawczyni zgłasza poprawki, które powinny dać preferencyjny dostęp do projektów 
generujących dochód i projektów pomocy państwa, które już objęto programami
operacyjnymi danych państw członkowskich, jednak nie wykluczono by innych projektów, 
które przyczyniają się do realizacji celów przewidzianych w narodowych strategicznych 
ramach odniesienia wnioskującego państwa członkowskiego i w strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla spójności oraz które mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego danych 
państw członkowskich.


