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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 3 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W ciągu następnej dekady konieczne 

będą bezprecedensowe inwestycje w sieci 

transportowe, energetyczne i 

teleinformatyczne w Europie, aby wspierać 

realizację inicjatyw przewodnich w ramach 

strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć 

inteligentne, zmodernizowane i w pełni 

połączone międzysystemowo 

infrastruktury sprzyjające ukończeniu 

procesu tworzenia rynku wewnętrznego. 

Szacuje się, Ŝe potrzeby w zakresie 

inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld 

EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę 

energetyczną mających znaczenie dla 

Europy inwestycje o wartości około 100 

mld EUR są obarczone ryzykiem 

niezrealizowania ze względu na 

utrudnienia związane z udzielaniem 

zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, 

zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje 

samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne 

związane z osiągnięciem celu Europejskiej 

(3) W ciągu następnej dekady konieczne 

będą bezprecedensowe inwestycje w sieci 

transportowe, energetyczne i 

teleinformatyczne w Europie, aby wspierać 

realizację inicjatyw przewodnich w ramach 

strategii „Europa 2020” oraz rozwinąć 

inteligentne, zmodernizowane i w pełni 

połączone międzysystemowo 

infrastruktury sprzyjające ukończeniu 

procesu tworzenia rynku wewnętrznego. 

Szacuje się, Ŝe potrzeby w zakresie 

inwestycji w sieć TEN-T wynoszą 500 mld 

EUR. Spośród inwestycji w infrastrukturę 

energetyczną mających znaczenie dla 

Europy inwestycje o wartości około 100 

mld EUR są obarczone ryzykiem 

niezrealizowania ze względu na 

utrudnienia związane z udzielaniem 

zezwoleń, regulacjami i finansowaniem, 

zaś kolejne 100 mld EUR sektor sfinansuje 

samodzielnie. Potrzeby inwestycyjne 

związane z osiągnięciem celu Europejskiej 
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agendy cyfrowej polegającego na 

zapewnieniu szybkiego dostępu do 

Internetu dla wszystkich obywateli i 

przedsiębiorstw europejskich wahają się od 

181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego 

oczekiwany poziom inwestycji z sektora 

prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 

mld EUR. 

agendy cyfrowej polegającego na 

zapewnieniu szybkiego dostępu do 

Internetu dla wszystkich obywateli i 

przedsiębiorstw europejskich wahają się od 

181 mld EUR do 273 mld EUR, z czego 

oczekiwany poziom inwestycji z sektora 

prywatnego wynosi od 30 mld EUR do 100 

mld EUR. NaleŜy jednak dopilnować, aby 

infrastruktura transportowa finansowana 

ze środków UE uwzględniała potrzeby w 

zakresie efektywności energetycznej, 

ograniczanie hałasu u źródła, 

róŜnorodność biologiczną oraz wyzwania 

związane ze zmianą klimatu. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Instrumenty finansowe mogą 

zwiększyć efektywność wydatków 

budŜetowych oraz prowadzić do wysokich 

efektów mnoŜnikowych pod względem 

przyciągania finansowania z sektora 

prywatnego oraz osiągniętych wielkości 

inwestycji. Oczekiwany efekt mnoŜnikowy 

inicjatywy w zakresie obligacji 

projektowych w ramach strategii „Europa 

2020” wynosi 15–20. 

(5) Instrumenty finansowe regulowane na 

mocy rozporządzenia finansowego
1
 mogą 

zwiększyć efektywność wydatków 

budŜetowych oraz prowadzić do wysokich 

efektów mnoŜnikowych pod względem 

przyciągania finansowania z sektora 

prywatnego, szczególnie w kontekście 

trudnego dostępu do kredytów oraz 

obecnych ograniczeń finansów 

publicznych. Komisja powinna w 

szczególności dopilnować, by etap 

pilotaŜowy inicjatywy w zakresie obligacji 

projektowych w ramach strategii „Europa 

2020” miał wartość dodaną przez 

osiągnięcie znaczniejszych wielkości 

inwestycji. Oczekiwany efekt mnoŜnikowy 

inicjatywy w zakresie obligacji 

projektowych w ramach strategii „Europa 

2020” wynosi 15–20. 

 _________________ 

 1
 Rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 

1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

rozporządzenia finansowego mającego 

zastosowanie do budŜetu ogólnego 

Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 

16.9.2002, s. 1). 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Biorąc pod uwagę rozmiar potrzeb i 

celów inwestycyjnych określonych w 

strategii „Europa 2020” na najbliŜsze 

dziesięć lat, Komisja powinna, jeŜeli 

inicjatywa w zakresie obligacji 

projektowych odniesie sukces, 

zintensyfikować wysiłki Unii na rzecz 

zwiększenia i przyciągnięcia dodatkowego 

finansowania. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Inicjatywa w zakresie obligacji 

projektowych w ramach strategii „Europa 

2020” ma podwójny cel: po pierwsze – 

pomoc w finansowaniu projektów 

realizujących priorytety polityki 

europejskiej; po drugie – ułatwienie 

większego zaangaŜowania sektora 

prywatnego w długoterminowe finansowe 

projektów infrastrukturalnych na rynku 

kapitałowym. Część wydatków z budŜetu 

UE zostanie skierowana do obszarów 

wspierających wzrost gospodarczy, z 

uwzględnieniem dyscypliny budŜetowej 

Unii oraz pułapów określonych w 

obowiązujących wieloletnich ramach 

finansowych. 

(7) Etap pilotaŜowy inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” ma podwójny cel: po 

pierwsze – pomoc w finansowaniu 

projektów realizujących priorytety polityki 

europejskiej; po drugie – ułatwienie 

większego zaangaŜowania sektora 

prywatnego w długoterminowe 

finansowanie projektów 

infrastrukturalnych na rynku kapitałowym, 

w szczególności przez zapewnienie 

wymaganego wsparcia jakości kredytowej 

w celu przyciągnięcia inwestorów 

działających na rynku kapitałowym. Część 

wydatków z budŜetu UE zostanie 

skierowana do obszarów wspierających 

wzrost gospodarczy, w szczególności do 

infrastruktury transportowej, 

energetycznej i telekomunikacyjnej, z 

uwzględnieniem dyscypliny budŜetowej 

Unii oraz pułapów określonych w 

obowiązujących wieloletnich ramach 

finansowych. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Inicjatywa będzie pierwszym 

instrumentem finansowym na rzecz 

projektów infrastrukturalnych o zbliŜonych 

potrzebach w zakresie finansowania w 

kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli 

osiągnąć większe korzyści pod względem 

wpływu na rynek, spójności, efektywności 

administracyjnej oraz wykorzystania 

zasobów. Zapewni spójny instrument dla 

zainteresowanych stron w obszarze 

infrastruktury, takich jak podmioty 

finansujące, organy sektora publicznego, 

przedsiębiorstwa budowlane i uczestnicy 

rynku. 

(8) Inicjatywa będzie pierwszym 

instrumentem finansowym na rzecz 

projektów infrastrukturalnych o zbliŜonych 

potrzebach w zakresie finansowania w 

kilku sektorach, dzięki czemu pozwoli 

osiągnąć większe korzyści pod względem 

wpływu na rynek, spójności, efektywności 

administracyjnej oraz wykorzystania 

zasobów z uwagi na moŜliwe efekty 

synergii pomiędzy sektorami transportu, 

energetyki oraz technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT). Zapewni spójny 

instrument dla zainteresowanych stron w 

obszarze infrastruktury, takich jak 

podmioty finansujące, organy sektora 

publicznego, przedsiębiorstwa budowlane i 

uczestnicy rynku. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” przedsiębiorstwa 

odpowiedzialne za projekt wyemitują 

obligacje projektowe, zaś budŜet Unii wraz 

z finansowaniem pochodzącym od partnera 

finansowego zostanie wykorzystany w celu 

poprawy jakości kredytowej, aby 

przyciągnąć inwestorów rynku kapitału 

obligacyjnego, takich jak fundusze 

emerytalne i zakłady ubezpieczeń. 

(9) Po uruchomieniu inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” przedsiębiorstwa 

odpowiedzialne za projekt wyemitują 

obligacje projektowe, zaś budŜet Unii wraz 

z finansowaniem pochodzącym od partnera 

finansowego zostanie wykorzystany w celu 

poprawy jakości kredytowej, aby 

przyciągnąć inwestorów rynku kapitału 

obligacyjnego, takich jak fundusze 

emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz inne 

zainteresowane podmioty. 

 

Poprawka  7 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Wsparcie Unii powinno zmniejszyć 

ryzyko związane z obligacjami 

projektowymi do poziomu, przy którym 

uczestnicy rynku kapitałowego będą 

skłonni do inwestowania w większą liczbę 

infrastrukturalnych obligacji projektowych, 

niŜ byliby skłonni zainwestować bez 

wsparcia Unii. 

(10) Wsparcie Unii udzielane na 

podstawie niniejszego rozporządzenia 

powinno zmniejszyć ryzyko związane z 

obligacjami projektowymi do poziomu, 

przy którym uczestnicy rynku 

kapitałowego będą skłonni do 

inwestowania w większą liczbę 

infrastrukturalnych obligacji projektowych, 

niŜ byliby skłonni zainwestować bez 

wsparcia Unii. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) OŜywienie gospodarcze Europy nie 

powinno być zagroŜone przez wzrastające 

zagęszczenie ruchu, brakujące połączenia 

energetyczne oraz spowolnienie 

upowszechniania łączy szerokopasmowych 

spowodowane trudnościami w uzyskaniu 

dostępu do długoterminowego 

finansowania prywatnego lub publicznego 

na projekty infrastrukturalne. 

(11) OŜywienie gospodarcze Europy nie 

powinno być zagroŜone przez 

pogarszającą się wydajność transportu, 

brakujące połączenia energetyczne, 

przestarzałe systemy energetyczne, 

niedostatki zaopatrzenia w energię, 

spowolnienie upowszechniania łączy 

szerokopasmowych oraz niesprawność 

usług telekomunikacyjnych, 

spowodowane trudnościami w uzyskaniu 

dostępu do długoterminowego 

finansowania prywatnego lub publicznego 

na projekty infrastrukturalne. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Ponowna ocena programów inwestycji 

w infrastrukturę przez państwa 

członkowskie w kontekście oszczędności 

budŜetowych i reform strukturalnych w 

(12) Ponowna ocena programów inwestycji 

w infrastrukturę przez państwa 

członkowskie w kontekście oszczędności 

budŜetowych i reform strukturalnych w 
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tych państwach nie ułatwia osiągnięcia 

wymaganego, szybszego tempa inwestycji 

w infrastrukturę. Ponadto długoterminowe 

kredyty bankowe na projekty 

infrastrukturalne są nadal niewystarczające 

i drogie, co wymusza konieczność 

pozyskania alternatywnych i 

konkurencyjnych źródeł finansowania 

dłuŜnego. 

tych państwach nie ułatwia osiągnięcia 

szybszego tempa inwestycji w 

infrastrukturę niezbędnych do realizacji 

celów politycznych strategii „Europa 

2020”, w szczególności przejścia w 

kierunku zasobooszczędnej, 

niskoemisyjnej gospodarki, aby osiągnąć 

zrównowaŜony wzrost gospodarczy 

określony w inicjatywie przewodniej 

dotyczącej efektywnego gospodarowania 

zasobami będącej elementem strategii 

„Europa 2020”. Ponadto długoterminowe 

kredyty bankowe na projekty 

infrastrukturalne są nadal niewystarczające 

i drogie, co wymusza konieczność 

pozyskania alternatywnych i 

konkurencyjnych źródeł finansowania 

dłuŜnego. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W związku z powyŜszym w trakcie 

obecnych ram finansowych naleŜy 

uruchomić etap pilotaŜowy inicjatywy w 

zakresie obligacji projektowych w ramach 

strategii „Europa 2020” w celu ogólnego 

rozwinięcia finansowania dłuŜnego na 

rynku kapitałowym w obszarze 

infrastruktury oraz rozszerzenia zakresu 

instrumentów finansowych dostępnych 

obecnie dla projektów transportowych. 

(14) W związku z powyŜszym w trakcie 

obecnych ram finansowych naleŜy 

uruchomić etap pilotaŜowy inicjatywy w 

zakresie obligacji projektowych w ramach 

strategii „Europa 2020” w celu 

stwierdzenia, czy i w jakim zakresie takie 

instrumenty finansowe słuŜące podziałowi 

ryzyka przynoszą dodatkowe korzyści w 

obszarze finansowania infrastruktury. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Na potrzeby realizacji etapu 

pilotaŜowego inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” naleŜy zmienić decyzję nr 

(15) Na potrzeby realizacji etapu 

pilotaŜowego inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” naleŜy zmienić decyzję nr 
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1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 

nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu 

pilotaŜowego jest wsparcie projektów 

infrastrukturalnych o potencjale 

komercyjnym w dziedzinie transportu, 

energii i technologii informacyjno-

komunikacyjnych, natomiast po 2013 r. 

inicjatywa moŜe zostać rozszerzona na 

inne sektory. 

1639/2006/WE oraz rozporządzenie (WE) 

nr 680/2007. Celem wspomnianego etapu 

pilotaŜowego jest wsparcie projektów 

infrastrukturalnych o wyraźnej 

europejskiej wartości dodanej i potencjale 

komercyjnym w dziedzinie transportu, 

energii i technologii informacyjno-

komunikacyjnych, które nie otrzymują od 

rynku wystarczającego finansowania 

mimo ich potencjału komercyjnego. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 16 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W świetle wiedzy specjalistycznej 

EBI zdobywanej przez wiele lat i jego 

pozycji jako głównego podmiotu 

finansującego projekty infrastrukturalne, 

jak równieŜ z uwagi na charakter EBI jako 

organu finansowego UE ustanowionego na 

mocy Traktatu, Komisja powinna 

zaangaŜować EBI w realizację etapu 

pilotaŜowego. Szczegółowe warunki 

współpracy, w tym podział ryzyka i 

wynagrodzenie EBI, naleŜy 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 równieŜ z uwagi na charakter EBI jako 

organu finansowego UE ustanowionego na 

mocy Traktatu, Komisja powinna 

zaangaŜować EBI w realizację etapu 

pilotaŜowego. Konieczne jest określenie 

szczegółowych warunków współpracy, w 

tym podziału ryzyka i wynagrodzenia EBI, 

w porozumieniu pomiędzy Komisją a EBI. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Etap pilotaŜowy inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” naleŜy uruchomić w trakcie 

przygotowywania instrumentu „Łącząc 

Europę”. Etap ten pomoŜe utorować drogę 

dla instrumentu opartego na podziale 

ryzyka w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę”. 

(17) Etap pilotaŜowy inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” nie narusza decyzji 

dotyczącej wieloletnich ram finansowych 

Unii na okres po 2013 r. i naleŜy go 

uruchomić nie później niŜ dnia 31 lipca 

2012 r. w trakcie przygotowywania 

proponowanego instrumentu „Łącząc 

Europę”. Etap ten – o ile okaŜe się udany 

oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej 
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analizy i niezaleŜnej oceny – pomoŜe 

utorować drogę dla instrumentu opartego 

na podziale ryzyka w ramach instrumentu 

„Łącząc Europę”. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) EBI powinien występować o środki 

budŜetowe na podstawie liczby projektów, 

które uzna za odpowiednie i moŜliwe do 

zrealizowania. Wszelkie takie wnioski 

powinny zostać złoŜone przed dniem 31 

grudnia 2013 r. Ze względu na złoŜoność 

duŜych projektów infrastrukturalnych ich 

faktyczne zatwierdzenie moŜe nastąpić w 

późniejszym terminie, ale nie później niŜ w 

dniu 31 grudnia 2014 r. 

(20) EBI powinien występować o środki 

budŜetowe na podstawie liczby projektów, 

które sam bank i Komisja uznają za 

odpowiednie, zgodnie z długoterminowymi 

celami polityki Unii, i moŜliwe do 

zrealizowania. Wszelkie takie wnioski 

powinny zostać złoŜone przed dniem 31 

grudnia 2013 r. Ze względu na złoŜoność 

duŜych projektów infrastrukturalnych ich 

faktyczne zatwierdzenie moŜe nastąpić w 

późniejszym terminie, ale nie później niŜ w 

dniu 31 grudnia 2014 r. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Komisja powinna przystąpić do 

niezaleŜnej i gruntownej oceny etapu 

pilotaŜowego instrumentu opartego na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych. Do oceny tej naleŜy w 

stosownych przypadkach dołączyć wnioski 

ustawodawcze dotyczące innowacyjnych 

instrumentów finansowych objętych 

wieloletnimi ramami finansowymi na lata 

2014-2020. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20b preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20b) PoniewaŜ w konkluzjach Rady 

Europejskiej z dni 1-2 marca 2012 r. 

ostateczny termin osiągnięcia 

porozumienia w sprawie etapu 

pilotaŜowego inicjatywy w zakresie 

obligacji projektowych w ramach strategii 

„Europa 2020” wyznaczony został na 

czerwiec 2012 r., Komisja powinna 

rozpocząć realizację tego etapu 

pilotaŜowego bez dalszej zwłoki. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 8 – ustępy 5a i 5b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) w art. 8 dodaje się następujące 

ustępy: 

 „5a. Przeprowadzana jest pełna 

zewnętrzna i niezaleŜna ocena etapu 

pilotaŜowego instrumentu opartego na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych, o którym mowa w art. 31 

ust. 2a-2db; ocena ta obejmuje m.in. 

wartość dodaną tego instrumentu, w tym 

wpływ na rentowność finansową danego 

projektu, dodatkowość w porównaniu z 

innymi instrumentami Unii lub państw 

członkowskich i wszelkim innym 

długoterminowym finansowaniem 

dłuŜnym oraz osiągnięty efekt 

mnoŜnikowy. Ponadto zawiera ona ogólne 

uwagi dotyczące rozwoju sytuacji na 

rynku, w tym powstawania lub korekty 

ewentualnych zakłóceń, oraz analizę 

istniejącego ryzyka, w tym ryzyka 

związanego z projektem i ryzyka 

wspólnika. Ocena zawiera równieŜ 

analizę, czy maksymalna stopa dochodu 

byłaby właściwa w przypadku 

finansowania projektów publicznych przez 

inwestorów z sektora prywatnego, oraz 
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porównanie kosztów z alternatywnymi 

sposobami finansowania projektów, w tym 

poŜyczkami bankowymi i kapitałami 

własnymi. 

 5b. Ponadto na podstawie tej oceny 

Komisja przeprowadza analizę przyszłych 

działań, które naleŜy podjąć w celu 

poprawy efektywności wydatków unijnych 

oraz zwiększenia wysokości nakładów 

inwestycyjnych na projekty priorytetowe. 

W ocenie tej bada się m.in., w jaki sposób 

zwiększyć atrakcyjność instrumentu 

obligacji projektowych dla szerszej grupy 

inwestorów długoterminowych, w tym 

inwestorów publicznych.” 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Alternatywnie Unia moŜe dokonać wkładu 

finansowego na rzecz EBI słuŜącego 

tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na 

potrzeby poŜyczek 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.”; 

Alternatywnie Unia moŜe dokonać, na 

etapie pilotaŜowym w latach 2012 i 2013, 

wkładu finansowego na rzecz EBI 

słuŜącego tworzeniu rezerw oraz alokacji 

kapitału na potrzeby poŜyczek 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–2db. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu: b) dodaje się ust. 2a–2db w brzmieniu: 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 31 – ustęp 2a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2a. Instrument oparty na podziale ryzyka w 

ramach obligacji projektowych oznacza 

wsparcie jakości kredytowej, które spełnia 

następujące kryteria: 

2a. Instrument oparty na podziale ryzyka w 

ramach obligacji projektowych oznacza 

wspólny instrument Komisji i EBI 

zapewniający wsparcie jakości kredytowej, 

które spełnia następujące kryteria: 

a) przyjmuje postać poŜyczki lub gwarancji 

udzielonej przez EBI z przeznaczeniem na 

finansowanie projektów w dziedzinie TIK i 

łączności szerokopasmowej; 

a) przyjmuje postać poŜyczki lub gwarancji 

udzielonej przez EBI przy wsparciu w 

postaci wkładu z budŜetu Unii z 

przeznaczeniem na finansowanie leŜących 

we wspólnym europejskim interesie 

projektów w dziedzinie TIK i łączności 

szerokopasmowej, stanowiąc uzupełnienie 

finansowania ze strony państw 

członkowskich lub inwestorów 

prywatnych oraz rozwiązanie problemu 

nieoptymalnych warunków 

inwestycyjnych, kiedy projekty nie 

otrzymują od rynku wystarczającego 

finansowania; 

b) obejmuje ryzyko obsługi długu projektu 

oraz ogranicza ryzyko kredytowe 

posiadaczy obligacji; 

b) obejmuje ryzyko obsługi długu projektu 

oraz ogranicza ryzyko kredytowe 

posiadaczy obligacji; 

c) jest wykorzystywane wyłącznie w 

odniesieniu do projektów, których 

rentowność finansowa opiera się na 

dochodach uzyskanych w ramach projektu. 

c) jest wykorzystywane wyłącznie w 

odniesieniu do projektów, których 

rentowność finansowa opiera się na 

dochodach uzyskanych w ramach projektu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 31 – ustęp 2b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w 

związku z instrumentem opartym na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych, wraz z opłatami z tytułu 

2b. Ryzyko ponoszone przez Unię w 

związku z instrumentem opartym na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych, wraz z opłatami z tytułu 
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zarządzania i innymi kosztami 

kwalifikowalnymi, jest ściśle ograniczone 

do kwoty unijnego wkładu w ten 

instrument, a ogólny budŜet Unii nie jest 

obciąŜany Ŝadnym innym zobowiązaniem. 

Ryzyko rezydualne właściwe dla 

wszystkich operacji ponosi EBI. 

zarządzania i innymi kosztami 

kwalifikowalnymi, w Ŝadnym przypadku 

nie przekracza kwoty unijnego wkładu w 

ten instrument. Ogólny budŜet Unii nie jest 

obciąŜany Ŝadnym innym zobowiązaniem. 

Ryzyko rezydualne właściwe dla 

wszystkich operacji zawsze ponosi EBI. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 31 – ustęp 2c 

 

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. Komisja 

niezwłocznie informuje Parlament 

Europejski i Radę o podstawowych 

elementach tego porozumienia. 

 Gwarantuje się przeprowadzanie przez 

EBI oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi 

politycznymi dotyczącymi ryzyka 

kredytowego oraz naleŜycie uwzględnia 

kryteria wyboru EBI w odniesieniu do 

kwestii społecznych, środowiskowych i 

klimatycznych. 

 Główne zasady, warunki i procedury 

dotyczące instrumentu opartego na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych określono w załączniku do 

niniejszej decyzji. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 

Decyzja nr 1639/2006/WE 

Artykuł 31 – ustępy 2da i 2db (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2da. W uzupełnieniu wymogów 

dotyczących sprawozdawczości 

określonych w pkt 49 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 

2006 r. w sprawie dyscypliny budŜetowej i 

naleŜytego zarządzania finansami oraz nie 

naruszając Ŝadnych innych wymogów 

sprawozdawczości regulacyjnej, na etapie 

pilotaŜowym Komisja co sześć miesięcy 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie. Takie 

sprawozdanie obejmuje dostarczanie 

informacji dotyczących skuteczności 

instrumentu opartego na podziale ryzyka 

w ramach obligacji projektowych, a takŜe 

zalecenia dotyczące zwiększenia 

wydajności tego instrumentu. 

 2db. Na podstawie oceny, o której mowa w 

art. 8 ust. 5a niniejszej decyzji, Komisja 

proponuje odpowiednie zmiany 

regulacyjne, w tym legislacyjne, zwłaszcza 

jeŜeli przewidywane wprowadzenie na 

rynek nie spełnia oczekiwań lub jeŜeli 

pojawią się wystarczające alternatywne 

źródła długoterminowego finansowania 

dłuŜnego. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 2 – punkt 14 

 

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 

14. »instrument oparty na podziale ryzyka 

w ramach obligacji projektowych« oznacza 

wspólny instrument Komisji i EBI 

zapewniający wsparcie jakości kredytowej 

przyznawane na rzecz projektów 

stanowiących przedmiot wspólnego 

zainteresowania o europejskiej wartości 

dodanej, stanowiąc uzupełnienie 

finansowania ze strony państw 

członkowskich lub inwestorów 
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wyłącznie w odniesieniu do projektów, 

których rentowność finansowa opiera się 

na dochodach uzyskanych w ramach 

projektu; 

prywatnych oraz rozwiązanie problemu 

nieoptymalnych warunków 

inwestycyjnych, kiedy projekty nie 

otrzymują od rynku wystarczającego 

finansowania. 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; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 1 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 2 – punkt 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15. »wsparcie jakości kredytowej« oznacza 

wykorzystanie poŜyczki lub gwarancji 

udzielonej przez EBI w celu poprawy 

jakości kredytowej długu projektu. 

15. »wsparcie jakości kredytowej« oznacza 

wykorzystanie poŜyczki lub gwarancji 

udzielonej przez EBI, przy wsparciu w 

postaci wkładu z budŜetu Unii, w celu 

poprawy jakości kredytowej długu 

projektu. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 3 – litera a) 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d) – ostatnie zdanie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W latach 2012 i 2013 kwota w wysokości 

do 200 mln EUR moŜe zostać przesunięta 

na potrzeby instrumentu opartego na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych w sektorze transportu; 

W latach 2012 i 2013 kwota w wysokości 

do 200 mln EUR moŜe zostać przesunięta 

na potrzeby etapu pilotaŜowego 

instrumentu opartego na podziale ryzyka w 

ramach obligacji projektowych w sektorze 

transportu; 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 3 – litera b) 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) wkład finansowy na rzecz EBI słuŜący 

tworzeniu rezerw oraz alokacji kapitału na 

potrzeby poŜyczek 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 budŜet Unii nie jest 

obciąŜany Ŝadnym 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 moŜe 

zostać przesunięta kwota w wysokości do 

210 mln EUR, z czego kwota w wysokości 

do 200 mln EUR z pozycji budŜetowej 

TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na 

realizację projektów transportowych, a 

kwota w wysokości do 10 mln EUR z 

pozycji budŜetowej TEN-E, z 

przeznaczeniem na realizację projektów 

energetycznych. Wszelkie dochody 

uzyskane w ramach okresu 

inwestycyjnego moŜna ponownie 

wykorzystać na nowe poŜyczki i gwarancje 

w ramach instrumentu opartego na 

g) na etapie pilotaŜowym w latach 2012 i 

2013 wkład finansowy na rzecz EBI 

słuŜący tworzeniu rezerw oraz alokacji 

kapitału na potrzeby poŜyczek 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, w Ŝadnym 

przypadku nie przekracza kwoty unijnego 

wkładu w ten instrument ani teŜ czasu 

trwania obligacji. Ogólny budŜet Unii nie 

jest obciąŜany Ŝadnym innym 

zobowiązaniem. Ryzyko rezydualne 

właściwe dla wszystkich operacji zawsze 

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. Komisja 

niezwłocznie informuje Parlament 

Europejski i Radę o podstawowych 

elementach tego porozumienia. 

Gwarantuje się przeprowadzanie przez 

EBI oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi 

politycznymi dotyczącymi ryzyka 

kredytowego oraz naleŜycie uwzględnia 

kryteria wyboru EBI w odniesieniu do 

kwestii społecznych, środowiskowych i 

klimatycznych. 
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podziale ryzyka. 

 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 moŜe 

zostać przesunięta kwota w wysokości do 

210 mln EUR, z czego kwota w wysokości 

do 200 mln EUR z pozycji budŜetowej 

TEN-T (LGTT), z przeznaczeniem na 

realizację projektów transportowych, a 

kwota w wysokości do 10 mln EUR z 

pozycji budŜetowej TEN-E, z 

przeznaczeniem na realizację projektów 

energetycznych. W uzupełnieniu 

wymogów dotyczących sprawozdawczości 

określonych w pkt 49 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 

2006 r. w sprawie dyscypliny budŜetowej i 

naleŜytego zarządzania finansami oraz nie 

naruszając Ŝadnych innych wymogów 

sprawozdawczości regulacyjnej, na etapie 

pilotaŜowym Komisja co sześć miesięcy 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie. Takie 

sprawozdanie obejmuje dostarczanie 

informacji dotyczących skuteczności 

instrumentu opartego na podziale ryzyka 

w ramach obligacji projektowych, a takŜe 

zalecenia dotyczące zwiększenia 

wydajności tego instrumentu. 

 Na podstawie oceny, o której mowa w art. 

16 ust. 2a niniejszego rozporządzenia, 

Komisja proponuje odpowiednie zmiany 

regulacyjne, w tym legislacyjne, zwłaszcza 

jeŜeli przewidywane wprowadzenie na 

rynek nie spełnia oczekiwań lub jeŜeli 

pojawią się wystarczające alternatywne 

źródła długoterminowego finansowania 

dłuŜnego. 

 Odsetki i inne dochody wygenerowane 

przez instrument oparty na podziale 

ryzyka w ramach obligacji projektowych, 

tytułem prowizji wpłaconych przez 

beneficjentów i uzyskanych przed dniem 

31 grudnia 2013 r., mogą zostać ponownie 

wykorzystane na nowe poŜyczki i 

gwarancje. Po dniu 1 stycznia 2014 r. 

wszelkie pozostające środki są 

przenoszone ponownie na stronę 
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dochodów ogólnego budŜetu Unii, jeŜeli 

instrument oparty na podziale ryzyka w 

ramach obligacji projektowych nie zostaje 

rozszerzony na następne ramy finansowe. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 3a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 16 – ustępy 2a i 2b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) w art. 16 dodaje się następujące 

ustępy: 

 „2a. Przeprowadzana jest pełna 

zewnętrzna i niezaleŜna ocena etapu 

pilotaŜowego instrumentu opartego na 

podziale ryzyka w ramach obligacji 

projektowych, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 lit. g); ocena ta obejmuje m.in. wartość 

dodaną tego instrumentu, w tym wpływ na 

rentowność finansową danego projektu, 

dodatkowość w porównaniu z innymi 

instrumentami Unii lub państw 

członkowskich i wszelkim innym 

długoterminowym finansowaniem 

dłuŜnym oraz osiągnięty efekt 

mnoŜnikowy. Ponadto zawiera ona ogólne 

uwagi dotyczące rozwoju sytuacji na 

rynku, w tym powstawania lub korekty 

ewentualnych zakłóceń, oraz analizę 

istniejącego ryzyka, w tym ryzyka 

związanego z projektem i ryzyka 

wspólnika. Ocena zawiera równieŜ 

analizę, czy maksymalna stopa dochodu 

byłaby właściwa w przypadku 

finansowania projektów publicznych przez 

inwestorów z sektora prywatnego, oraz 

porównanie kosztów z alternatywnymi 

sposobami finansowania projektów, w tym 

poŜyczkami bankowymi i kapitałami 

własnymi. 

 2b. Ponadto na podstawie tej oceny 

Komisja przeprowadza analizę przyszłych 

działań, które naleŜy podjąć w celu 

poprawy efektywności wydatków unijnych 

oraz zwiększenia wysokości nakładów 
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inwestycyjnych na projekty priorytetowe. 

W ocenie tej bada się m.in., w jaki sposób 

zwiększyć atrakcyjność instrumentu 

obligacji projektowych dla szerszej grupy 

inwestorów długoterminowych, w tym 

inwestorów publicznych.” 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 3b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 680/2007 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) w art. 17 ust. 1 dodaje się akapit 

w brzmieniu: 

 „Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 

przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie zawierające wykaz 

projektów wybranych do otrzymania 

pomocy finansowej zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. g); w sprawozdaniu tym określa się 

wkład finansowy, a takŜe zaangaŜowane 

instytucje finansowe oraz inwestorów. W 

sprawozdaniu Komisja uwzględnia 

wytyczne dotyczące dobrych praktyk oraz 

wykaz inwestorów, którzy mogliby być 

zainteresowani inwestowaniem w 

innowacyjne instrumenty finansowe. 

Uzasadnienie 

Dokładne dane na temat etapu pilotaŜowego obligacji projektowych są niezbędne w celu 

określenia zmian, które mogłyby zostać wprowadzone do instrumentu „Łącząc Europę”. 

Komisja powinna informować Parlament o zainteresowanych inwestorach oraz o 

moŜliwościach poprawy wybranych projektów. 

 

 

 

 

 


