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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 

Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. dotyczące stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej 

pomocy państwa 

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) 

(Konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0398), 

– uwzględniając art. 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 

Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0316/2018), 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0315/2018), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji. 
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UZASADNIENIE 

 

Mimo że różnice w statusie prawnym środków finansowych UE wypłacanych bezpośrednio 

beneficjentom końcowym (bez zasobów państwowych) oraz środków finansowych UE 

wypłacanych pośrednio za pośrednictwem organów krajowych (zasobów państwowych) są 

dobrze znane, organy krajowe lub regionalne często nie wiedzą, że środki finansowe UE ani 

nie są automatycznie wyłączone z zasad pomocy państwa, ani nie uznaje się ich 

automatycznie za pomoc państwa. Niejasność wynika w dużej mierze z faktu, że środki 

finansowe UE wchodzą w zakres art. 107 ust. 1 TFUE jedynie w przypadku, gdy organ 

publiczny może sprawować nad nimi kontrolę. 

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podjęte przez Komisję Europejską w 

celu poprawy wzajemnych zależności między programami finansowania UE a zasadami 

pomocy państwa. Proponowana zmiana unijnego rozporządzenia upoważniającego 

dotyczącego pomocy państwa1 przyczynia się do realizacji tego celu, ponieważ umożliwi 

Komisji wprowadzenie ukierunkowanych zmian w ogólnym rozporządzeniu w sprawie 

wyłączeń blokowych2, tak aby fundusze zarządzane na szczeblu krajowym i centralnie 

zarządzane fundusze UE mogły być jak najsprawniej połączone, bez zakłócania konkurencji 

na jednolitym rynku. 

 

Wniosek Komisji dotyczący dodania dwóch nowych kategorii w rozporządzeniu 

upoważniającym (fundusze krajowe w połączeniu z centralnie zarządzanymi funduszami UE 

oraz projekty wspierane przez unijne programy w ramach Europejskiej współpracy 

terytorialnej) z myślą o zmianie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych 

przyczyni się do uproszczenia administracyjnego. Projekty i finansowanie zatwierdzone przez 

Komisję w oparciu o inne zasady, których celem jest również unikanie zakłóceń konkurencji 

na jednolitym rynku, nie powinny podlegać dodatkowym kontrolom na podstawie przepisów 

dotyczących pomocy państwa.  

 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji i sugeruje przyjęcie go w 

drodze procedury uproszczonej zgodnie z art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 248 z 

24.9.2015, s. 1). 
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 
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