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31. zauważa, że tymczasowa pomoc 
państwa dla sektora finansowego w celu 
stabilizacji globalnego systemu 
finansowego mogła być konieczna z 
uwagi na brak instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, jednak obecnie należy ją 
poddać kontroli i zlikwidować; wyraża 
ubolewanie z powodu niewystarczającego 
charakteru tej kontroli; ponawia w związku 
z tym swój wniosek do Komisji o zbadanie, 
czy instytucje bankowe korzystały od 
początku kryzysu z ukrytych dotacji i 
pomocy państwa w postaci pomocy na 
utrzymanie płynności finansowej 
udzielanej przez banki centralne; 
przypomina, że komisarz M. Vestager 
podczas zorganizowanego dialogu z 
Komisją Gospodarczą i Monetarną w 
listopadzie 2017 r. zobowiązała się 
zastanowić nad ewentualnymi 
zakłóceniami konkurencji wynikającymi z 
programu zakupów w sektorze 
przedsiębiorstw EBC i przekazać 
odpowiedź w ujęciu jakościowym; 
podkreśla w związku z tym, że pojęcie 
selektywności pomocy państwa jest 
zasadniczym kryterium, które musi być 
starannie badane, i wskazuje ponadto na 
art. 4 ust. 3 TUE, który zawiera tzw. 
zasadę lojalności;

31. zwraca uwagę, że zgodnie z 
tymczasowymi ramami pomocy państwa 
dla sektora finansowego obowiązującymi 
do czasu przyjęcia komunikatu 
bankowego z 2013 r. niektóre państwa 
członkowskie masowo interweniowały w 
celu ratowania krajowego sektora 
bankowego, podczas gdy inne korzystały w 
ograniczonym stopniu z tego systemu; 
zauważa, że skutki asymetrycznego 
wykorzystywania pomocy państwa w unii 
bankowej należy poddać teraz gruntownej 
kontroli, i wyraża ubolewanie z powodu 
niewystarczającego charakteru tej kontroli 
z punktu widzenia konkurencji; w związku 
z tym wzywa Komisję do refleksji nad 
możliwymi znaczącymi zakłóceniami 
konkurencji w europejskim sektorze 
bankowym, które spowodowały różnice w 
stosowaniu pomocy państwa ze strony 
państw członkowskich UE od 2008 r., oraz 
do przedłożenia Parlamentowi i Radzie 
sprawozdania w tej sprawie w celu 
znalezienia odpowiednich środków 
przywrócenia równych warunków 
działania banków w unii bankowej; 
ponawia ponadto wniosek do Komisji o 
zbadanie, czy instytucje bankowe 
korzystały od początku kryzysu z ukrytych 
dotacji i pomocy państwa w postaci 
pomocy na utrzymanie płynności 
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finansowej udzielanej przez banki 
centralne; przypomina, że komisarz M. 
Vestager podczas zorganizowanego 
dialogu z Komisją Gospodarczą i 
Monetarną w listopadzie 2017 r. 
zobowiązała się zastanowić nad 
ewentualnymi zakłóceniami konkurencji 
wynikającymi z programu zakupów w 
sektorze przedsiębiorstw EBC i przekazać 
odpowiedź w ujęciu jakościowym; 
podkreśla w związku z tym, że pojęcie 
selektywności pomocy państwa jest 
zasadniczym kryterium, które musi być 
starannie badane, i wskazuje ponadto na 
art. 4 ust. 3 TUE, który zawiera tzw. 
zasadę lojalności;
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