
KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

01 04 OPERACJE I INSTRUMENTY FI-
NANSOWE

01 04 01 Gwarancje Wspólnoty Europej-
skiej związane z operacjami po-
życzkowymi

01 04 01 01 Gwarancja Wspólnoty Europej-
skiej związana z pożyczkami
wspólnotowymi zaciągniętymi na
wsparcie bilansu płatniczego 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 02 Gwarancja na zaciągnięte pożycz-
ki Euratom 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 04 Gwarancja Wspólnoty Europej-
skiej związana z pożyczkami
wspólnotowymi zaciągniętymi na
pomoc makrofinansową dla pań-
stw trzecich 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 05 Gwarancja związana z pożyczka-
mi Euratomu zaciągniętymi w ce-
lu podniesienia
wydajności i poprawy bezpie-
czeństwa elektrowni jądrowych
w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej i Wspólnoty Niepo-
dległych Państw 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 06 Gwarancja Wspólnoty Europej-
skiej na pożyczki Europejskiego
Banku Inwestycyjnego dla państw
trzecich 4 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 01 14 Finansowanie Funduszu Gwaran-
cyjnego 4 p.m. p.m. 200 000 000 200 000 000 127 640 000,— 127 640 000,—

Artykuł 01 04 01 — Razem p.m. p.m. 200 000 000 200 000 000 127 640 000,— 127 640 000,—

01 04 02 Roczne finansowanie subwencji
odsetek od specjalnych pożyczek
dla Grecji w następstwie trzęsień
ziemi w lutym i marcu 1981 r.
oraz wrześniu 1986 i 1999 r.
oraz pożarów w sierpniu 2007 r. 1.1 — — — —

01 04 03 Roczne finansowanie subwencji
odsetek od specjalnych pożyczek
dla Portugalii w następstwie
cyklonu na Maderze w paździer-
niku 1993 r. 1.1 — p.m. 62 511 62 511 141 185,— 141 185,—

01 04 04 Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji —
Program na rzecz przedsiębior-
czości i innowacji 1.1 143 000 000 113 000 000 142 100 000 70 000 000

01 04 05 Zakończenie programu dla
przedsiębiorstw: poprawa środo-
wiska finansowego ma-
łych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) 1.1 p.m. 86 185 000 p.m. 64 000 000 96 778 908,73 95 248 008,73

01 04 06 Zakończenie „Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia” (1998–2000) 1.1 p.m. p.m. p.m. 600 000 0,— 153 833,—
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KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

01 04 07 Udziały w funduszach z kapita-
łem spekulacyjnym na rzecz sieci
transeuropejskich 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

01 04 09 Europejski Fundusz Inwestycyjny

01 04 09 01 Europejski Fundusz Inwestycyjny
— Pokryte akcje w kapitale
subskrybowanym 1.1 25 000 000 25 000 000 p.m. (1) p.m. (1)

01 04 09 02 Europejski Fundusz Inwestycyjny
— Niepokryta część kapitału
subskrybowanego 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m.

Artykuł 01 04 09 — Razem 25 000 000 25 000 000 p.m. p.m.

01 04 10 Bezpieczeństwo jądrowe 1.1 1 000 000 1 000 000 p.m. p.m.

01 04 11 Działania przygotowawcze —
Propagowanie w Europie bar-
dziej przyjaznego środowiska dla
mikrokredytów 1.1 1 500 000 2 000 000

Rozdział 01 04 — Ogółem 170 500 000 227 185 000 342 162 511 334 662 511 224 560 093,73 223 183 026,73

01 04 01 Gwarancje Wspólnoty Europejskiej związane z operacjami pożyczkowymi

01 04 01 01 Gwarancja Wspólnoty Europejskiej związana z pożyczkami wspólnotowymi zaciągniętymi na wsparcie bilansu płatniczego

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Gwarancja wspólnotowa dotyczy pożyczek zaciągniętych na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych. Kwota ka-
pitału, która może zostać udostępniona w ramach pożyczek przyznanych państwom członkowskim, nie może przekroczyć 12
miliardów EUR.

Niniejsza pozycja stanowi pokrycie dla gwarancji udzielanych przez Unię Europejską. Umożliwi ona Komisji obsługę długu
w przypadku niewywiązania się dłużnika z jego zobowiązań.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130
z 31.5.2000, s. 1).

Załącznik II do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji zawiera podsumowanie zaciągniętych i udzielonych
pożyczek, łącznie z obsługą zadłużenia, co do kwoty nominalnej i odsetek.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające jednolity instrument średnioterminowej po-
mocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1).

(1) Środki w wysokości 25 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 01 (ciąg dalszy)

01 04 01 02 Gwarancja na zaciągnięte pożyczki Euratom

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Dopuszczalny pułap zadłużenia wynosi 4 miliardy EUR, z czego 500 milionów EUR dopuszcza się na podstawie
decyzji 77/270/Euratom, 500 milionów EUR na podstawie decyzji 80/29/Euratom, 1 miliard EUR na podstawie
decyzji 82/170/Euratom, 1 miliard EUR na podstawie decyzji 85/537/Euratom, a 1 miliard EUR na podstawie
decyzji 90/212/Euratom.

Niniejsza pozycja stanowi pokrycie dla gwarancji udzielanych przez Unię Europejską. Umożliwi ona Komisji obsługę długu
w przypadku niewywiązania się dłużnika z jego zobowiązań.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130
z 31.5.2000, s. 1).

Załącznik II do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji zawiera podsumowanie zaciągniętych i udzielonych
pożyczek, łącznie z obsługą zadłużenia, co do kwoty nominalnej i odsetek.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 77/270/Euratom z dnia 29 marca 1977 r. upoważniająca Komisję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału
w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 9), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 77/271/Euratom z dnia 29 marca 1977 r. w sprawie wykonania decyzji 77/270/Euratom upoważniająca Komi-
sję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. L 88 z 6.4.1977, s. 11), ostatnio
zmieniona decyzją 90/212/Euratom (Dz.U. L 112 z 3.5.1990, s. 26).

Decyzja Rady 80/29/Euratom z dnia 20 grudnia 1979 r. zmieniająca decyzję 77/271/Euratom w sprawie wykonania
decyzji 77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni ją-
drowych (Dz.U. L 12 z 17.1.1980, s. 28).

Decyzja Rady 82/170/Euratom z dnia 15 marca 1982 r. zmieniająca decyzję 77/271/Euratom w kwestii całkowitej kwoty po-
życzek Euratom, do których emisji Komisja jest upoważniona w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. L 78
z 24.3.1982, s. 21).

Decyzja Rady 85/537/Euratom z dnia 5 grudnia 1985 r. zmieniająca decyzję 77/271/Euratom w kwestii całkowitej kwoty po-
życzek Euratom, do których zaciągnięcia Komisja jest upoważniona w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych
(Dz.U. L 334 z 12.12.1985, s. 23).

Decyzja Rady 90/212/Euratom z dnia 23 kwietnia 1990 r. zmieniająca decyzję 77/271/Euratom w sprawie wykonania
decyzji 77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni ją-
drowych (Dz.U. L 112 z 3.5.1990, s. 26).

Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek Euratom
w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych (Dz.U. C 45 E z 25.2.2003, s. 194), przedstawiony przez Komisję
dnia 6 listopada 2002 r.

Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 77/271/Euratom w sprawie wykonania decyzji 77/270/Euratom upo-
ważniającej Komisję do emisji pożyczek Euratom w celu udziału w finansowaniu elektrowni jądrowych
(Dz.U. C 45 E z 25.2.2003, s. 201), przedstawiony przez Komisję dnia 6 listopada 2002 r.
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KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 01 (ciąg dalszy)

01 04 01 04 Gwarancja Wspólnoty Europejskiej związana z pożyczkami wspólnotowymi zaciągniętymi na pomoc makrofinansową dla pań-
stw trzecich

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja stanowi pokrycie dla gwarancji udzielanych przez Unię Europejską. Umożliwi ona Komisji, w razie koniecz-
ności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obo-
wiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Załącznik II do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji zawiera podsumowanie zaciągniętych i udzielonych
pożyczek, łącznie z obsługą zadłużenia, co do kwoty nominalnej i odsetek.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 95/442/WE z dnia 23 października 1995 r. przyznająca dalszą pomoc makrofinansową Ukrainie (Dz.U. L 258
z 28.10.1995, s. 63) (maksymalnie 200 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 97/471/WE z dnia 22 lipca 1997 r. przyznająca pomoc makrofinansową Byłej Jugosłowiańskiej Republice Ma-
cedonii (Dz.U. L 200 z 29.7.1997, s. 59) (maksymalnie 40 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 97/472/WE z dnia 22 lipca 1997 r. przyznająca pomoc makrofinansową Bułgarii (Dz.U. L 200 z 29.7.1997, s. 61)
(maksymalnie 250 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 97/787/WE z dnia 17 listopada 1997 r. przyznająca wyjątkową pomoc finansową Armenii i Gruzji (Dz.U. L 322
z 25.11.1997, s. 37), zmieniona decyzją 2000/244/WE (Dz.U. L 77 z 28.3.2000, s. 11).

Decyzja Rady 98/592/WE z dnia 15 października 1998 r. przyznająca dodatkową pomoc makrofinansową Ukrainie
(Dz.U. L 284 z 22.10.1998, s. 45), uchylona decyzją 2002/639/WE (Dz.U. L 209 z 6.8.2002, s. 22).

Decyzja Rady 1999/325/WE z dnia 10 maja 1999 r. przyznająca pomoc makrofinansową Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 123
z 13.5.1999, s. 57), zmieniona decyzją 2001/899/WE (Dz.U. L 334 z 18.12.2001, s. 28) (maksymalnie 30 milionów EUR ka-
pitału w formie pożyczki na 15 lat).

Decyzja Rady 1999/731/WE z dnia 8 listopada 1999 r. przyznająca dodatkową pomoc makrofinansową Bułgarii (Dz.U. L 294
z 16.11.1999, s. 27) (maksymalnie 100 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 1999/732/WE z dnia 8 listopada 1999 r. przyznająca dodatkową pomoc makrofinansową Rumunii (Dz.U. L 294
z 16.11.1999, s. 29) (maksymalnie 200 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 1999/733/WE z dnia 8 listopada 1999 r. przyznająca dodatkową pomoc makrofinansową Byłej Jugosłowiań-
skiej Republice Macedonii (Dz.U. L 294 z 16.11.1999, s. 31), zmieniona decyzją 2001/900/WE (Dz.U. L 334 z 18.12.2001,
s. 29) (maksymalnie 50 milionów EUR kapitału).

Decyzja Rady 2000/244/WE z dnia 20 marca 2000 r. zmieniająca decyzję 97/787/WE przewidującą wyjątkową pomoc finan-
sową dla Armenii i Gruzji w celu rozszerzenia jej na Tadżykistan (Dz.U. L 77 z 28.3.2000, s. 11) (maksymalnie 245 milionów
EUR kapitału).

Decyzja Rady 2001/549/WE z dnia 16 lipca 2001 r. przyznająca pomoc makrofinansową Federalnej Republice Jugosławii
(Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 38), zmieniona decyzją 2001/901/WE (Dz.U. L 334 z 18.12.2001, s. 30).

Decyzja Rady 2002/639/WE z dnia 12 lipca 2002 r. przyznająca dodatkową pomoc makrofinansową Ukrainie (Dz.U. L 209
z 6.8.2002, s. 22).
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KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 01 (ciąg dalszy)

01 04 01 04 (ciąg dalszy)

Decyzja Rady 2002/882/WE z dnia 5 listopada 2002 r. przewidująca dalszą makroekonomiczną pomoc finansową na rzecz
Federalnej Republiki Jugosławii (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 25), ostatnio zmieniona decyzją 2004/862/WE (Dz.U. L 370
z 17.12.2004, s. 81).

Decyzja Rady 2002/883/WE z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Herce-
gowinie (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 28), zmieniona decyzją 2004/861/WE (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 80).

Decyzja Rady 2003/825/WE z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniająca decyzję 2002/882/WE przewidującą dalszą makroeko-
nomiczną pomoc finansową na rzecz Federalnej Republiki Jugosławii w odniesieniu do dodatkowej makroekonomicznej po-
mocy finansowej na rzecz Serbii i Czarnogóry (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, s. 28).

Decyzja Rady 2004/580/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. przewidująca pomoc makrofinansową dla Albanii i uchylająca
decyzję 1999/282/WE (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 116).

Decyzja Rady 2004/861/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej
pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 80).

Decyzja Rady 2004/862/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmienia-
jąca decyzję 2002/882/WE udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii (Dz.U. L 370
z 17.12.2004, s. 81).

01 04 01 05 Gwarancja związana z pożyczkami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elek-
trowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja stanowi pokrycie dla gwarancji udzielanych przez Unię Europejską. Umożliwi ona Komisji, w razie koniecz-
ności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika
z obowiązku spłaty pożyczki.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130
z 31.5.2000, s. 1).

Maksymalna kwota zadłużenia Euratomu na rzecz państw członkowskich i państw trzecich jest stała i wynosi 4 miliardy EUR,
zgodnie ze wskazaniami w pozycji 01 04 01 02.

Załącznik II do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji zawiera podsumowanie zaciągniętych i udzielonych
pożyczek, łącznie z obsługą zadłużenia, co do kwoty nominalnej i odsetek.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 94/179/Euratom z dnia 21 marca 1994 r. zmieniająca decyzję 77/270/Euratom, upoważniającą Komisję do za-
ciągania pożyczek Euratomu, w celu przyczynienia się do finansowania wymaganego dla poprawy stopnia bezpieczeństwa i wy-
dajności elektrowni atomowych w niektórych państwach trzecich (Dz.U. L 84 z 29.3.1994, s. 41).

Co do podstawy prawnej dla pożyczek Euratom, zob. również pozycja 01 04 01 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 01 (ciąg dalszy)

01 04 01 06 Gwarancja Wspólnoty Europejskiej na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla państw trzecich

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. p.m.

Uwagi

Zgodnie ze wspomnianą decyzją Rady z dnia 8 marca 1977 r. Unia Europejska gwarantuje pożyczki udzielane przez Europej-
ski Bank Inwestycyjny (EBI) w związku z jej zobowiązaniami finansowymi w stosunku do krajów śródziemnomorskich.

Ta decyzja była podstawą umowy gwarancyjnej zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a EBI, podpisanej
w Brukseli w dniu 30 października 1978 r. oraz w Luksemburgu w dniu 10 listopada 1978 r., ustanawiającej kompleksową
gwarancję równą 75 % wszystkich dostępnych funduszy na pożyczki w następujących państwach: Malcie, Tunezji, Algierii, Ma-
roku, Portugalii (Protokół finansowy, pomoc w sytuacjach krytycznych), Turcji, Cyprze, Syrii, Izraelu, Jordanii, Egipcie, byłej
Jugosławii i Libanie.

Decyzja 90/62/EWG stanowiła podstawę umowy gwarancyjnej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a EBI, podpisa-
nej w Brukseli dnia 24 kwietnia 1990 r. oraz w Luksemburgu dnia 14 maja 1990 r. w odniesieniu do Polski i Węgier oraz roz-
szerzenia tej umowy na Czechosłowację, Rumunię i Bułgarię w dniu 31 lipca 1991 r.

Decyzja 93/696/WE stanowiła podstawę umowy gwarancyjnej między Wspólnotą Europejską a EBI, podpisanej w Brukseli
w dniu 22 lipca 1994 r. i w Luksemburgu w dniu 12 sierpnia 1994 r.

Na podstawie decyzji 93/115/EWG i 96/723/WE Unia Europejska gwarantuje pożyczki udzielane indywidualnie przez EBI
w państwach Ameryki Łacińskiej i Azji, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o współpracy. Decyzja 93/115/EWG
była podstawą zawarcia umowy gwarancyjnej zawartej przez Wspólnotę Europejską i EBI, podpisanej w Brukseli w dniu 4 li-
stopada 1993 r. i w Luksemburgu w dniu 17 listopada 1993 r. Decyzja 96/723/WE była podstawą zawarcia umowy gwaran-
cyjnej pomiędzy Wspólnotą Europejską a EBI, podpisanej w Brukseli w dniu 18 marca 1997 r. i w Luksemburgu
w dniu 26 marca 1997 r.

Na podstawie decyzji 95/207/WE Unia Europejska gwarantuje pożyczki udzielane indywidualnie przez EBI w Republice Połu-
dniowej Afryki. Decyzja 95/207/WE była podstawą zawarcia umowy gwarancyjnej zawartej przez Wspólnotę Europejską i EBI,
podpisanej w Brukseli w dniu 4 października 1995 r. i w Luksemburgu w dniu 16 października 1995 r.

W odniesieniu do decyzji 97/256/WE wymienionej poniżej, podpisanej w Brukseli w dniu 25 lipca 1997 r. oraz w Luksem-
burgu w dniu 29 lipca 1997 r. została podpisana umowa gwarancyjna pomiędzy Wspólnotą Europejską a EBI ustanawiająca
gwarancję ograniczoną do 70 % łącznej kwoty udostępnionych środków, wraz z kwotami z nimi związanymi. Całkowity pułap
udostępnionych środków stanowi równowartość 7 105 000 000 EUR.

W odniesieniu do zmienionej decyzji 2000/24/WE w Brukseli w dniu 24 stycznia 2000 r. oraz w Luksemburgu w dniu 17 stycz-
nia 2000 r. została podpisana umowa gwarancyjna pomiędzy Wspólnotą Europejską a EBI ustanawiająca gwarancję ograni-
czoną do 65 % łącznej kwoty udostępnionych środków wraz z kwotami z nimi związanymi. Ogólny pułap przyznanych
środków stanowi równowartość 19 460 000 000 EUR. Zachęca się EBI do podjęcia próby pokrycia ryzyka handlowego w od-
niesieniu do 30 % swoich pożyczek z gwarancji innych niż państwowe. Procent ten powinien być w miarę możliwości podno-
szony, jeżeli pozwoli na to sytuacja na rynku.

W odniesieniu do decyzji 2001/777/WE w Brukseli w dniu 6 maja 2002 r. oraz w Luksemburgu w dniu 7 maja 2002 r. została
podpisana umowa gwarancyjna pomiędzy Wspólnotą Europejską a EBI ustanawiająca gwarancję na 100 % strat powstałych
w wyniku szczególnej działalności pożyczkowej w odniesieniu do wybranych projektów ochrony środowiska w rosyjskiej czę-
ści basenu Morza Bałtyckiego w ramach wymiaru północnego. Ogólny pułap wynosi 100 000 000 EUR.

W odniesieniu do decyzji 2005/48/WE w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2005 r. oraz w Brukseli w dniu 21 grudnia 2005 r.
została podpisana umowa gwarancyjna pomiędzy Wspólnotą Europejską a EBI ustanawiająca gwarancję na 100 % strat ponie-
sionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i na Bia-
łorusi. Ogólny pułap wynosi 500 000 000 EUR. Obejmuje ona okres kończący się dnia 31 stycznia 2007 r. Jeżeli po upływie
tego okresu pożyczki udzielone przez EBI nie osiągną powyższych kwot całkowitych, okres ten ulegnie automatycznie prze-
dłużeniu o kolejnych sześć miesięcy.
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Dnia 19 grudnia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla EBI na po-
krycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby pro-
jektów poza granicami Wspólnoty w okresie 2007–2013. Maksymalny pułap operacji finansowych EBI w tym okresie nie może
przekroczyć 27 800 000 000 EUR.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130
z 31.5.2000, s. 1).

Niniejsza pozycja stanowi pokrycie dla gwarancji udzielanych przez Unię Europejską. Umożliwi ona Komisji, w razie koniecz-
ności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika
z obowiązku spłaty pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Podstawa prawna

Decyzja Rady z dnia 8 marca 1977 r. (Protokoły śródziemnomorskie).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1273/80 z dnia 23 maja 1980 r. w sprawie zawarcia protokołu tymczasowego pomiędzy Eu-
ropejską Wspólnotą Gospodarczą a Federacyjną Republiką Socjalistyczną Jugosławii w sprawie wcześniejszego wprowadzania
w życie protokołu 2 do Umowy o współpracy (Dz.U. L 130 z 27.5.1980, s. 98).

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 1982 r. (dalsza wyjątkowa pomoc na odbudowę Libanu).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3180/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finanso-
wej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, s. 22).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3183/82 z dnia 22 listopada 1982 r. dotyczące zawarcia Protokołu o współpracy finanso-
wej i technicznej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 337 z 29.11.1982, s. 43).

Decyzja Rady z dnia 9 października 1984 r. (pożyczka nieobjęta Protokołem jugosłowiańskim).

Decyzja Rady 87/604/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Drugiego protokołu o współpracy finansowej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federacyjną Republiką Socjalistyczną Jugosławii (Dz.U. L 389 z 31.12.1987, s. 65).

Decyzja Rady 88/33/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, s. 25).

Decyzja Rady 88/34/EWG z dnia 21 grudnia 1987 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 22 z 27.1.1988, s. 33).

Decyzja Rady 88/453/EWG z dnia 30 czerwca 1988 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 224 z 13.8.1988, s. 32).

Decyzja Rady 90/62/WE z dnia 12 lutego 1990 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty na Węgrzech i w Polsce (Dz.U. L 42 z 16.2.1990,
s. 68), zmieniona decyzją 91/252/EWG (Dz.U. L 123 z 18.5.1991, s. 44).

Decyzja Rady 91/252/EWG z dnia 14 maja 1991 r. o objęciu Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii decyzją 90/62/EWG o udzie-
leniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożycz-
kami na projekty na Węgrzech i w Polsce (Dz.U. L 123 z 18.5.1991, s. 44).

Decyzja Rady 92/44/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Tunezyjską (Dz.U. L 18 z 25.1.1992, s. 34).

Decyzja Rady 92/207/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Arabską Republiką Egiptu (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 21).
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Decyzja Rady 92/208/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 29).

Decyzja Rady 92/209/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Libańską (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 37).

Decyzja Rady 92/210/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Państwem Izrael (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 45).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1763/92 z dnia 29 czerwca 1992 r. dotyczące współpracy finansowej ze wszystkimi
śródziemnomorskimi krajami trzecimi (Dz.U. L 181 z 1.7.1992, s. 5), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1488/96 (Dz.U. L 189
z 30.7.1996, s. 1).

Decyzja Rady 92/548/EWG z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka (Dz.U. L 352 z 2.12.1992, s. 13).

Decyzja Rady 92/549/EWG z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 352 z 2.12.1992, s. 21).

Decyzja Rady 93/115/EWG z dnia 15 lutego 1993 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej Europejskiemu Bankowi Inwesty-
cyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć będących przedmio-
tem wspólnego zainteresowania w niektórych państwach trzecich (Dz.U. L 45 z 23.2.1993, s. 27).

Decyzja Rady 93/166/EWG z dnia 15 marca 1993 r. przyznająca gwarancję wspólnotową Europejskiemu Bankowi Inwesty-
cyjnemu na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielanymi na potrzeby przedsięwzięć w Estonii oraz na
Łotwie i Litwie (Dz.U. L 69 z 20.3.1993, s. 42).

Decyzja Rady 93/408/EWG z dnia 19 lipca 1993 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Słowenii (Dz.U. L 189 z 29.7.1993, s. 152).

Decyzja Rady 93/696/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Pol-
ska, Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa i Albania) (Dz.U. L 321
z 23.12.1993, s. 27).

Decyzja Rady 94/67/EWG z dnia 24 stycznia 1994 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicznej mię-
dzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską (Dz.U. L 32 z 5.2.1994, s. 44).

Decyzja Rady 95/207/WE z dnia 1 czerwca 1995 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty w Afryce Południowej (Dz.U. L 131 z 15.6.1995,
s. 31).

Decyzja Rady 95/485/EWG z dnia 30 października 1995 r. dotycząca zawarcia Protokołu o współpracy finansowej i technicz-
nej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Cypryjską (Dz.U. L 278 z 21.11.1995, s. 22).

Decyzja Rady 96/723/WE z dnia 12 grudnia 1996 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na potrzeby projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania w krajach Ameryki Łacińskiej i Azji, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy (Argentyna, Boliwia,
Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador,
Urugwaj i Wenezuela; Bangladesz, Brunei, Chiny, Indie, Indonezja, Makao, Malezja, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Taj-
landia i Wietnam) (Dz.U. L 329 z 19.12.1996, s. 45).

Decyzja Rady 97/256/WE z dnia 14 kwietnia 1997 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami na projekty prowadzone poza obszarem Wspólnoty (Europa
Środkowa i Wschodnia, kraje śródziemnomorskie, Ameryka Łacińska i Azja oraz Afryka Południowa) (Dz.U. L 102 z 19.4.1997,
s. 33), ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 2666/2000 (Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 1).
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Decyzja Rady 98/348/WE z dnia 19 maja 1998 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz
zmieniająca decyzję 97/256/WE o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie
ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza obszaremWspólnoty (kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kra-
je basenu Morza Śródziemnego, kraje Ameryki Łacińskiej i Azji oraz Republika Południowej Afryki) (Dz.U. L 155 z 29.5.1998,
s. 53).

Decyzja Rady 98/729/EWG z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniająca decyzję 97/256/WE w celu rozszerzenia gwarancji wspól-
notowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pożyczki na projekty w Bośni i Hercegowinie (Dz.U. L 346 z 22.12.1998,
s. 54).

Decyzja Rady 1999/786/WE z dnia 29 listopada 1999 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego (EBI) na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami na projekty odbudowy obszarów Turcji dotkniętych
trzęsieniem ziemi (Dz.U. L 308 z 3.12.1999, s. 35).

Decyzja Rady 2000/24/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego (EBI) na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza terytorium Wspólnoty (kraje Europy
Środkowo-Wschodniej, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki)
(Dz.U. L 9 z 13.1.2000, s. 24), ostatnio zmieniona decyzją 2006/174/WE (Dz.U. L 62 z 3.3.2006, s. 26).

Decyzja Rady 2000/688/WE z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniającą decyzję 2000/24/WE w celu poszerzenia gwarancji wspól-
notowej udzielonej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu dla pokrycia pożyczek na projekty w Chorwacji (Dz.U. L 285
z 10.11.2000, s. 20).

Decyzja Rady 2000/788/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu ustanowienia specjalnego pro-
gramu działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego wspierającego konsolidację i intensyfikację unii celnej pomiędzy WE i Tur-
cją (Dz.U. L 314 z 14.12.2000, s. 27).

Decyzja Rady 2001/777/WE z dnia 6 listopada 2001 r. udzielająca Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wspólnotowej
gwarancji na wypadek strat w wyniku szczególnej działalności pożyczkowej w odniesieniu do wybranych projektów ochrony
środowiska w rosyjskiej części basenu Morza Bałtyckiego w ramach wymiaru północnego (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 41).

Decyzja Rady 2001/778/WE z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu poszerzenia gwarancji wspól-
notowej przyznanej Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu dla pokrycia pożyczek na projekty w Federalnej Republice Jugo-
sławii (Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 43).

Decyzja Rady 2005/47/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii
Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 9).

Decyzja Rady 2005/48/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na
Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 11).

Decyzja Rady 2006/174/WE z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na
liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w następstwie fal tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r.
(Dz.U. L 62 z 3.3.2006, s. 26).

Decyzja Rady 2006/1016/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie po-
życzek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 95).

01 04 01 14 Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

p.m. 200 000 000 127 640 000,—

Uwagi

Dawne pozycje 01 04 01 13 oraz 01 04 01 14

Środki te mają zapewnić zasoby finansowe na płatności na Fundusz Gwarancyjny zgodnie z jego mechanizmem finansowania.
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Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 października 1994 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla dzia-
łań zewnętrznych (Dz.U. L 293 z 12.11.1994, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 89/2007
(Dz.U. L 22 z 31.1.2007, s. 1).

01 04 02 Roczne finansowanie subwencji odsetek od specjalnych pożyczek dla Grecji w następstwie trzęsień ziemi w lutym i mar-
cu 1981 r. oraz wrześniu 1986 i 1999 r. oraz pożarów w sierpniu 2007 r.

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— — — —

Uwagi

Artykuł ten pokrywa subwencje odsetek przyznane na odbudowę regionów Grecji dotkniętych trzęsieniem ziemi w latach 1981,
1986 i 1999. Dotacje odsetkowe mogą być przyznane dla pożyczek wypłacanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z zaso-
bów własnych dla wspierania inwestycji realizowanych w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi w Grecji.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 81/1013/EWG z dnia 14 grudnia 1981 r. w sprawie pomocy wspólnotowej przyznanej w drodze wyjątku na od-
budowę regionów dotkniętych trzęsieniami ziemi w Grecji w lutym i marcu 1981 r. (Dz.U. L 367 z 23.12.1981, s. 27).

Decyzja Rady 88/561/EWG z dnia 7 listopada 1988 r. w sprawie nadzwyczajnej pomocy wspólnotowej na odbudowę obsza-
rów Grecji dotkniętych trzęsieniem ziemi we wrześniu 1986 r. (Dz.U. L 309 z 15.11.1988, s. 32).

Decyzja Rady 2000/786/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie przyznania funduszy Republice Greckiej w celu częścio-
wego skompensowania zapłaconych odsetek od pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na odbudowę regionu zni-
szczonego wskutek trzęsienia ziemi we wrześniu 1999 r. (Dz.U. L 313 z 13.12.2000, s. 25).

Decyzja Rady … z … w sprawie przyznania funduszy Republice Greckiej w celu częściowego skompensowania zapłaconych
odsetek od pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego na odbudowę regionów zniszczonych przez pożary w sierp-
niu 2007 r. (Dz.U. L … z …, s. …).

01 04 03 Roczne finansowanie subwencji odsetek od specjalnych pożyczek dla Portugalii w następstwie cyklonu na Maderze
w październiku 1993 r.

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. 62 511 62 511 141 185,— 141 185,—

Uwagi

Subwencje odsetek (trzy punkty procentowe rocznie na nie więcej niż 12 lat, kwota minimalna nieprzekraczająca
15 850 000 EUR) mogą być przyznane dla pożyczek wypłacanych przez Europejski Bank Inwestycyjny z zasobów własnych
dla wspierania inwestycji realizowanych w regionach Madery dotkniętych cyklonem w październiku 1993 r.
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Podstawa prawna

Decyzja Rady 95/250/EWG z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie nadzwyczajnej pomocy wspólnotowej na odbudowę obsza-
rów Madery dotkniętych cyklonem w październiku 1993 r. (Dz.U. L 159 z 11.7.1995, s. 16).

01 04 04 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

143 000 000 113 000 000 142 100 000 70 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wspólnotowe instrumenty finansowe wprowadzone w ramach Pro-
gramu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) w celu ułatwienia małym i średnim przedsiębior-
stwom (MŚP) dostępu do finansowania.

Niedostateczny dostęp do odpowiednich form finansowania często uznawany jest za główną barierę dla przedsiębiorczo-
ści i innowacyjności przedsiębiorstw. Problem ten może nasilić się w związku z nowymi standardami rachunkowości — banki
będą zwracały większą uwagę na ryzyko, co może znaleźć odzwierciedlenie w metodologii ratingu. Program na rzecz przed-
siębiorczości i innowacji skoncentruje się na stwierdzonych trwałych lukach rynkowych, w związku z którymi MŚP mają niewy-
starczający dostęp do kapitału, kapitału podwyższonego ryzyka i pożyczek. Program oparty będzie na wspólnotowych
instrumentach finansowych, którymi w imieniu Komisji zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) — instytucja Wspól-
noty specjalizująca się w zapewnianiu instrumentu kapitału podwyższonego ryzyka i instrumentów gwarancyjnych na rzecz
MŚP.

W ramach Wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości (MAP), na podstawie niezależnych ocen za
najlepszą praktykę uznano podejście rynkowe oraz realizację tych instrumentów za pośrednictwem EFI. Działania te będą za-
tem kontynuowane i zostaną wprowadzone w nowym programie.

Wspólnotowe instrumenty finansowe na rzecz MŚP ułatwią zapewnienie kapitału na rozruch oraz kapitału wczesnego etapu
rozwoju na rzecz innowacyjnych nowych i od niedawna działających przedsiębiorstw.

Instrument na rzecz szybko rozwijających się innowacyjnych MŚP (GIF) opiera się na podziale ryzyka i korzyści inwestorów na
niepublicznym rynku kapitałowym (private equity), gwarantując lepszy dopływ kapitału na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw.
Instrumenty GIF przyczynią się do wzrostu dostępności kapitału dla innowacyjnych MŚP w fazie rozruchu oraz we wczesnej
fazie rozwoju, stanowiąc niezbędny wkład umożliwiający dalsze finansowanie ułatwiające tym przedsiębiorstwom wprowadze-
nie produktów i usług na rynek oraz kontynuowanie działań w zakresie badań i rozwoju.

System Gwarancyjny dla MŚP w dalszym ciągu będzie zapewniać gwarancje wzajemne i współgwarancje obejmujące systemy
gwarancyjne w kwalifikujących się krajach oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych. Ukierunkowany będzie
na likwidowanie nieprawidłowości na rynku w zakresie: (i) dostępu MŚP o dużym potencjale wzrostu do pożyczek (lub podob-
nych instrumentów, np. leasingu); (ii) udzielania mikrokredytów; oraz (iii) dostępu do kapitału lub quasi-kapitałowych instru-
mentów inwestycyjnych. Nowy element sekurytyzacji (iv) zapewni MŚP dodatkowe finansowanie dłużne w ramach
odpowiednich ustaleń z zainteresowanymi instytucjami w sprawie podziału ryzyka.

Program rozwijania możliwości będzie służył wspieraniu zdolność pośredników finansowych do koncentrowania się na do-
datkowych aspektach inwestycyjnych i technologicznych. Zostaną podjęte również działania ułatwiające finansowanie MŚP
w krajach, w których pośrednictwo bankowe jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej.
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Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA (1) wynikający z Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy-
mienionych zgodnie artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego
stanowią podstawę udostępnienia odpowiednich środków oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zesta-
wienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w po-
zycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 us-
t. 1) lit. d) rozporządzenia finansowego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów osób trzecich, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, może stanowić
podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną wprowadzone w niniejszej pozycji, zgodnie z rozporządze-
niem finansowym.

Można wykorzystać do 400 000 EUR na rzecz działań popularyzujących, w tym imprez i publikacji.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy
na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

01 04 05 Zakończenie programu dla przedsiębiorstw: poprawa środowiska finansowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 86 185 000 p.m. 64 000 000 96 778 908,73 95 248 008,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na wspólnotowe instrumenty finansowe wdrożone w ramach Wieloletniego
programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mającego na celu
ułatwienie im dostępu do finansowania. W celu wywiązania się ze swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środ-
ków finansowych w celu tymczasowej obsługi zadłużenia. W takim przypadku ma zastosowanie art. 12 rozporządzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środ-
ków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1).

Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA (1) wynikający z Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy-
mienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowe-
go stanowią podstawę udostępnienia odpowiednich środków oraz wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części
zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w po-
zycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów osób trzecich, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, może stanowić
podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną wprowadzone w niniejszym artykule, zgodnie z rozporzą-
dzeniem finansowym.

(1) Z wyjątkiem Szwajcarii.
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Podstawa prawna

Decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębior-
czości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84), ostatnio
zmieniona decyzją nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 14).

Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję
Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005) (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 14).

01 04 06 Zakończenie „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia” (1998–2000)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 600 000 0,— 153 833,—

Uwagi

Środki te pokrywają finansowanie:

— opłat odnośnie do gwarancji przedłużanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) dla ułatwienia wzrostu ilości przy-
znawanych pożyczek oraz odnośnie do ryzyka inwestycyjnego ponoszonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EIB),
banki komercyjne, fundusze inwestycyjne lub innych właściwych pośredników w związku z ich operacjami typu MŚP,

— udziałów funduszy inwestycyjnych w nowo tworzonych MŚP działających w sektorze zaawansowanej technologii,

— części kosztów ponoszonych przez europejskie MŚP na przygotowywanie i ustanawianie ponadnarodowych spółek joint
venture, jak również części całkowitej kwoty inwestycji ponadnarodowych.

Celem spełnienia swoich zobowiązań Komisja może skorzystać ze swoich środków finansowych dla tymczasowej obsługi dłu-
gu. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 12 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 ma-
ja 2000 r. wykonującego decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130
z 31.5.2000, s. 1).

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów
państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporzą-
dzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Każdy dochód pochodzący z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w po-
zycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1
lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących
nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) — wzrost i inicjatywa na rzecz zatrudnienia (Dz.U. L 155
z 29.5.1998, s. 43).
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01 04 07 Udziały w funduszach z kapitałem spekulacyjnym na rzecz sieci transeuropejskich

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te mają pokrywać udziały w funduszach z kapitałem spekulacyjnym (funduszach inwestycyjnych lub podobnych przed-
sięwzięciach finansowych), z priorytetem zapewnienia kapitału spekulacyjnego dla projektów sieci transeuropejskich i zaanga-
żowania znaczących inwestycji sektora prywatnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finan-
sowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (Dz.U. L 228 z 23.9.1995, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 16), w szczególności jego art. 4 ust. 1 lit. e).

01 04 09 Europejski Fundusz Inwestycyjny

01 04 09 01 Europejski Fundusz Inwestycyjny — Pokryte akcje w kapitale subskrybowanym

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

25 000 000 25 000 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 25 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.
(2) Środki w wysokości 25 000 000 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają pokryć finansowanie wydania pokrytych akcji w kapitale subskrybowanym przez Wspólnotę Europejską.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) został ustanowiony w 1994 r. Jego członkami założycielami są Wspólnota Europejska,
reprezentowana przez Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz szereg instytucji finansowych. Członkostwo Wspól-
noty w EFI określa decyzja 94/375/WE.

Artykuł 3 decyzji 94/375/WE stanowi, że Rada, działając na wniosek Komisji oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
będzie jednomyślnie podejmować decyzję odnośnie do stanowiska Wspólnoty w sprawie możliwości podniesienia kapitału
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz jej udziału w takim podniesieniu.

W kwietniu 2007 r. przyjęto decyzję 2007/247/WE. Zatwierdza ona udział Wspólnoty w 50 % podniesieniu kapitału nomi-
nalnego EFI i proponuje utrzymanie poziomu udziału Wspólnoty w wysokości 30 % do 2010 r.

Całkowity kapitał podstawowy wzrośnie z 2 000 000 000 EUR do 3 000 000 000 EUR, przy utrzymaniu obecnego 20 %
wskaźnika wpłaty, a kapitał opłacony wzrośnie z 400 000 000 EUR do 600 000 000 EUR. Podniesienie kapitału EFI zostało
zaaprobowane w ramach wkładu grupy EBI na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pozytywnie przyjętego na posie-
dzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) z dnia 14 marca 2006 r. oraz szczytu Rady Europejskiej, który odbył
się w dniach 23 i 24 marca 2006 r.

Udział Wspólnoty w podniesieniu kapitału realizowany będzie w czterech transzach, począwszy od 2007 r.

Wszelki dochód z dywidendy wypłacanej przez EFI w latach 2007–2013, wprowadzony w artykule 8 5 0 zestawienia docho-
dów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków wprowadzonych w tej pozycji, zgodnie z art. 18 rozpo-
rządzenia finansowego.
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Podstawa prawna

Decyzja Rady 94/375/WE z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie członkostwa Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyj-
nym (Dz.U. L 173 z 7.7.1994, s. 12).

Decyzja Rady 2007/247/WE z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (Dz.U. L 107 z 25.4.2007, s. 5).

01 04 09 02 Europejski Fundusz Inwestycyjny — Niepokryta część kapitału subskrybowanego

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m.

Uwagi

Środki te mają pokryć finansowanie na wypadek wezwania do pokrycia akcji w kapitale subskrybowanym przez Wspólnotę
Europejską.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 94/375/WE z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie członkostwa Wspólnoty w Europejskim Funduszu Inwestycyj-
nym (Dz.U. L 173 z 7.7.1994, s. 12).

Decyzja Rady 2007/247/WE z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego (Dz.U. L 107 z 25.4.2007, s. 5).

01 04 10 Bezpieczeństwo jądrowe

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 000 000 1 000 000 p.m. p.m.

Uwagi

Środki te mają pokrywać finansowanie pomocy technicznej i prawnej niezbędnej do uzyskania oceny aspektów bezpieczeń-
stwa, aspektów ekologicznych, ekonomicznych i finansowych projektów, o których finansowanie w formie pożyczki Euratom
się zwrócono, łącznie z opracowaniami przygotowywanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny; przeznaczono także pewne
środki na umożliwienie podpisania i realizacji umów pożyczki.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 94/179/Euratom z dnia 21 marca 1994 r. zmieniająca decyzję 77/270/Euratom, upoważniająca Komisję do za-
warcia stosownej umowy dla zaciągnięcia pożyczki Euratom, w celu wzięcia udziału w finansowaniu wymaganym dla popra-
wienia stopnia bezpieczeństwa i sprawności elektrowni atomowych w niektórych państwach trzecich (Dz.U. L 84 z 29.3.1994,
s. 41).

14.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/117



KOMISJA
TYTUŁ 01 — SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 11 Działania przygotowawcze — Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 500 000 2 000 000

Uwagi

Rada Ministrów Unii Europejskiej uznała (w roku 2000 oraz w marcu roku 2003) kwestię mikrofinansowania małych przed-
siębiorstw za temat godny zainteresowania. Rada Europejska po raz pierwszy wezwała państwa członkowskie do zwrócenia
szczególnej uwagi na rolę mikrokredytów we wspieraniu uruchamiania i rozwoju małych przedsiębiorstw. Mikrokredyty sta-
nowiły ponadto jeden z celów instrumentów finansowych wieloletniego programu europejskiego (MAP/2002–2006), przyję-
tego przez Radę w grudniu 2001 r., kiedy to też przyjęto definicję mikrokredytu na poziomie europejskim: mowa tu o pożyczce
w kwocie nieprzekraczającej 25 000 EUR.

Obowiązujący od 2006 r. program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) porusza również problematykę mikrokredy-
tów, zwłaszcza poprzez mechanizm poręczeń dla MŚP, drugi „element”. Instrument ten, zarządzany przez Europejski Fundusz
Inwestycyjny (EFI), ma na celu zachęcanie instytucji finansowych do odgrywania istotniejszej roli w udzielaniu pożyczek na ogra-
niczone kwoty, z którymi związane są zwykle jednostkowe koszty zarządzania, proporcjonalnie wyższe dla pożyczkobiorców,
którzy nie dysponują wystarczającymi poręczeniami. Poza poręczeniami lub poręczeniami wzajemnymi, pośrednicy finansowi
mogą korzystać z dotacji mających na celu obniżenie wysokich kosztów administracyjnych, z jakimi wiążą się mikrokredyty.

To działanie przygotowawcze ma na celu przyczynienie się do rozwoju mikrokredytów w Europie, co wpisuje się w cele wzros-
tu i zatrudnienia nowej agendy lizbońskiej oraz zalecenia sformułowane w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lip-
ca 2007 r. w sprawie polityki dotyczącej usług finansowych (2005–2010) — Biała księga, a w szczególności w zapotrzebowanie
na plan działania w zakresie mikrokredytów.

Działania przygotowawcze mają na celu:

— zapewnienie średnioterminowego samofinansowania działalności mikrokredytowania w Europie poprzez rozwijanie ka-
pitału własnego instytucji mikrofinansowych, w szczególności instytucji niebankowych. Projektem mógłby zarządzać EFI,
instytucja wspólnotowa wyspecjalizowana w finansowaniu MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw, zarządzająca ponadto wspól-
notowymi instrumentami finansowymi,

— sprzyjanie poprawie synergii pomiędzy istniejącymi instrumentami finansowymi a instrumentami odnoszącymi się do kwe-
stii powiązanych (CIP, JEREMIE, FESER, FES),

— inspirowanie integracji społecznej poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości i wynikający z niego wzrost gospodarczy.
Dla tych celów beneficjenci funduszy oddanych do dyspozycji na rzecz dostępu do finansowania mogliby pochodzić z sek-
tora wolontariatu, powiązanego ze społecznością zmarginalizowaną.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), zmienionego ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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DZIAŁANIA BEZ LINII BUDŻETOWEJ

— WSPARCIE ADMINISTRACYJNE DLA DYREKCJI GENERALNEJ „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

— STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA DYREKCJI GENERALNEJ „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”
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