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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

(2007/247/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 94/375/WE z dnia 6 czerwca
1994 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Funduszu
Inwestycyjnym (1), w szczególności jej art. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kapitał statutowy Europejskiego Funduszu Inwestycyj-
nego (zwanego dalej „Funduszem”) wynosił w chwili
jego utworzenia 2 mld EUR i był podzielony na 2 000
udziałów o nominalnej wartości 1 mln EUR. Zgodnie
z art. 7 ust. 1 statutu Europejskiego Funduszu Inwesty-
cyjnego (3) (zwanego dalej „statutem”) subskrybowany
kapitał jest opłacony w 20 %.

(2) Zgodnie z decyzją 94/375/WE Wspólnota reprezento-
wana przez Komisję objęła 600 udziałów Funduszu
o nominalnej wartości 600 mln EUR, z których wpłaco-
nych zostało 120 mln EUR.

(3) Prowadzone przez Fundusz operacje związane
z udzielaniem gwarancji i udostępnianiem kapitału
podwyższonego ryzyka nie mogą przekroczyć wartości
maksymalnych określonych w art. 26 statutu lub
wartości określonych przez walne zgromadzenie
Funduszu. Wartości te są uzależnione od wysokości kapi-
tału i środków własnych Funduszu. Ponieważ środki
własne Funduszu ulegną wyczerpaniu w połowie
2007 r. i Fundusz nie będzie wówczas w stanie konty-
nuować operacji ze środków własnych, zarząd zapropo-
nował podwyższenie nominalnego kapitału Funduszu
o 50 % w wartościach nominalnych.

(4) Na posiedzeniu Rady ECOFIN w dniu 14 marca 2006 r.
przyjęto sprawozdanie poświęcone propozycjom przed-
łożonym przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego (zwaną dalej „grupą EBI”) w sprawie zwiększenia
wkładu grupy EBI we wspieranie wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia w Unii Europejskiej, które obejmowały
wniosek w sprawie podwyższenia kapitału Funduszu.

(5) Na szczycie Rady Europejskiej w dniach 23–24 marca
2006 r. z zadowoleniem przyjęto propozycję grupy EBI
i poproszono właściwe podmioty o podjęcie odpowied-
nich działań, przy uwzględnieniu końcowego porozu-
mienia w sprawie ram finansowych na lata 2007–2013.

(6) Objęcie przez Wspólnotę nowych udziałów miałoby
pozytywny wpływ na realizację strategii lizbońskiej
i przyczyniłoby się do osiągnięcia celów Wspólnoty
w obszarach takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa,
tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje, działalność
badawczo-rozwojowa, polityka regionalna oraz polityka
spójności, a także rozszerzenie Unii.

(7) Przydział budżetowy w wysokości 100 mln EUR na
podwyższenie kapitału Funduszu jest zgodny
z końcowym porozumieniem w sprawie ram finanso-
wych na lata 2007–2013.
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(1) Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 12.
(2) Opinia wydana 29 marca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
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2000 r. przez walne zgromadzenie Europejskiego Funduszu Inwes-
tycyjnego (Dz.U. C 225 z 10.8.2001, str. 2).



(8) Udziałowcy Funduszu będą według własnego uznania
obejmować nowe udziały w ciągu czterech lat – od
roku 2007 do roku 2010 – z uwzględnieniem interesów
instytucji finansowych oraz Europejskiego Banku Inwes-
tycyjnego, jak również ograniczeń budżetowych Wspól-
noty. Cena nowych udziałów będzie ustalana corocznie
na podstawie uzgodnionej przez udziałowców Funduszu
formuły określającej wartość aktywów netto.

(9) Wypłacone w latach 1995–2006 roczne dywidendy
z tytułu udziału Wspólnoty w Funduszu zostały
w należyty sposób przekazane na rzecz budżetu Wspól-
noty. Dywidendy wypłacone w latach 2007–2010
powinny zostać potraktowane jako dochody przezna-
czone na określony cel i wykorzystane do pokrycia
części kosztów podwyższenia kapitału. Powinno to
zwiększyć środki budżetowe dostępne na podwyższenie
kapitału i posłużyć do zapewnienia stałej wysokości
udziału Wspólnoty w Funduszu na poziomie 30 % jego
kapitału. W przypadku dywidend w wysokości przekra-
czającej kwoty potrzebne do pokrycia kosztów podwyż-
szenia kapitału w latach 2007–2010 kwoty nadwyżki
będą przekazywane do budżetu Wspólnoty.

(10) Dotychczas Komisja przekazywała roczne sprawozdania
Funduszu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Dla uproszczenia procedury sprawozdawczej konieczne
jest nałożenie na Fundusz obowiązku bezpośredniego
przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
rocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz rocz-
nego sprawozdania komisji rewizyjnej.

(11) Zapewnione zostaną właściwa koordynacja, współdzia-
łanie i komplementarność w odniesieniu do działalności
Funduszu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, instru-
mentów finansowych Wspólnoty dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz, tam gdzie to właściwe, działalności
innych instytucji finansowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Uzupełniając swój obecny udział w Europejskim Funduszu
Inwestycyjnym (zwanym dalej „Funduszem”) Wspólnota Euro-
pejska obejmuje maksymalnie 300 udziałów Funduszu
o nominalnej wartości 1 mln EUR każdy. Objęcie udziałów
i wpłaty roczne odbywają się zgodnie z warunkami zatwierdzo-
nymi przez walne zgromadzenie Funduszu.

Artykuł 2

Opłacenie nowych udziałów przez Wspólnotę następuje
w czteroletnim okresie rozpoczynającym się w roku 2007.
W okresie 2007–2010 dywidendy wypłacone z tytułu udziału
Wspólnoty w Funduszu są traktowane jako dochody przezna-
czone na określony cel, zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie
do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), i są wykorzys-
tywane do pokrycia części kosztów objęcia udziałów.

Ponadto w budżecie ogólnym Unii Europejskiej przewidziana
jest dla całego tego okresu łączna kwota w wysokości maksy-
malnie 100 mln EUR celem pokrycia pozostałych kosztów
objęcia udziałów. Zgodnie z art. 76 ust. 3 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1605/2002 to zobowiązanie budżetowe
może zostać podzielone na cztery raty roczne.

Artykuł 3

W terminie do 31 lipca 2012 r. Komisja przedstawi Radzie
ocenę operacji dokonywanych ze środków własnych Funduszu.

Artykuł 4

Fundusz przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz roczne spra-
wozdanie komisji rewizyjnej.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzję stosuje się od dnia 19 kwietnia 2007 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
B. ZYPRIES

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390
z 30.12.2006, str. 1).


