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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych w sprawie pomocy państwa 
na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska
(2021/2923(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt komunikatu Komisji zatytułowanego „Wytyczne w sprawie 
pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią na 
2022 r.”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 września 2020 r. zatytułowany „Wytyczne 
w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.”1,

– uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję ocenę unijnych zasad pomocy państwa,

– uwzględniając konsultacje publiczne dotyczące zmienionych wytycznych w sprawie 
pomocy na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w projekcie wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę 
klimatu, środowiska i cele związane z energią określono warunki, na jakich pomoc 
państwa na rzecz energii i ochrony środowiska może być uznana za zgodną z 
jednolitym rynkiem;

B. mając na uwadze, że cele UE w zakresie klimatu są bezprecedensowymi wyzwaniami, 
dla których ustalono bardzo ambitny harmonogram i które będą wymagały ogromnych 
inwestycji publicznych i prywatnych;

C. mając na uwadze, że wykaz sektorów kwalifikujących się do pomocy państwa został 
znacznie skrócony w wytycznych w sprawie pomocy państwa na cele związane z 
klimatem, energią i ochroną środowiska;

D. mając na uwadze, że w procesie dekarbonizacji europejskie przedsiębiorstwa będą 
musiały podjąć działania wiążące się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak stawianie 
czoła rosnącym kosztom energii, wysokim kosztom zapewnienia zgodności z 
przepisami i dostosowania wielu procesów przemysłowych;

E. mając na uwadze, że ryzyko ucieczki emisji jest znaczne, jeżeli przedsiębiorstwa nie są 
w stanie utrzymać swojej konkurencyjności podczas przechodzenia na dekarbonizację;

F. mając na uwadze, że solidne ramy pomocy państwa mogłyby znacząco przyczynić się 
do realizacji kluczowych priorytetów politycznych, takich jak pogłębiony i bardziej 
sprawiedliwy jednolity rynek, globalna konkurencyjność UE i przejście na mniej 

1 Dz.U. C 317 z 25.9.2020, s. 5.
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emisyjną gospodarkę;

G. mając na uwadze, że unijne ramy pomocy państwa powinny być spójne i zgodne z 
obecnym dorobkiem prawnym UE;

H. mając na uwadze, że wzrost zatrudnienia w UE i ożywienie gospodarcze po kryzysie 
związanym z COVID-19 mogą być zagrożone, jeżeli europejski sektor przemysłowy nie 
będzie w stanie utrzymać swojej konkurencyjności;

I. mając na uwadze, że deklarowanym celem przeglądu wytycznych w sprawie pomocy 
państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska jest umożliwienie 
rozszerzenia zakresu wytycznych na nowe obszary i technologie, a także zapewnienie 
zgodności i spójności z odpowiednimi przepisami UE w dziedzinie środowiska i 
energii;

J. mając na uwadze, że Komisja w dużym stopniu opiera się na intensywności handlu i 
energochłonności przy ustalaniu, które sektory kwalifikują się do pomocy państwa;

K. mając na uwadze, że inwestycje w energooszczędne i niskoemisyjne technologie 
wymagają przewidywalności ekonomicznej w celu zminimalizowania ryzyka 
inwestycyjnego;

1. uważa, że przejście na mniej emisyjny model gospodarczy wymaga znacznych 
inwestycji zarówno ze strony sektora prywatnego, jak i publicznego;

2. wzywa Komisję do poświęcenia należytej uwagi i starannego przyjrzenia się sektorom 
zależnym od wielu innych gałęzi przemysłu, a także społecznemu i gospodarczemu 
łańcuchowi wartości UE, w szczególności sektorom dotkniętym wysokimi kosztami 
energii i wystawionym na silną konkurencję międzynarodową; uważa, że takie sektory 
wymagają pewnego stopnia wsparcia publicznego, aby przejść transformację 
klimatyczną bez powodowania ucieczki emisji;

3. jest zdania, że wykluczenie zbyt wielu sektorów z możliwości ubiegania się o pomoc 
państwa, w tym w drodze zmiany wytycznych w sprawie pomocy państwa w ramach 
unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, może zagrozić międzynarodowej 
konkurencyjności UE;

4. zauważa, że w związku ze zmianami technologicznymi wymaganymi do przejścia na 
mniej emisyjny model, zasady pomocy państwa muszą przewidywać pewien stopień 
elastyczności;

5. z zadowoleniem przyjmuje ogólne cele rozszerzenia zakresu wytycznych w sprawie 
pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska na nowe 
obszary, takie jak ekologiczna mobilność, zwiększenie elastyczności i uproszczenie 
obecnych przepisów; ubolewa jednak, że niektóre elementy projektu wytycznych w 
sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska 
znacznie odbiegają od wyznaczonego celu; wzywa Komisję do bardziej adekwatnego 
reagowania na duże wymagania stawiane europejskim przedsiębiorstwom w procesie 
przechodzenia na mniej emisyjną gospodarkę;
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6. podkreśla, że w świetle ambicji klimatycznych UE więcej, a nie mniej sektorów może 
wymagać wsparcia publicznego w postaci pomocy państwa; wzywa zatem Komisję do 
uwzględnienia w nowych wytycznych większej liczby sektorów kwalifikujących się do 
otrzymania pomocy państwa, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ciężaru 
dowodu, biurokracji i niepewności;

7. wzywa Komisję do uwzględnienia obiektywnych norm środowiskowych w procesie 
porównywania pozytywnych skutków pomocy państwa z negatywnymi skutkami, jakie 
wywiera ona na konkurencję;

8. zwraca uwagę, że silne oparcie się przez Komisję na pomiarze intensywności handlu 
przy określaniu kwalifikowalności pomocy państwa może nie uwzględniać w 
wystarczającym stopniu efektów substytucyjnych, złożoności łańcuchów dostaw oraz 
zagrożenia konkurencją zagraniczną, która jeszcze się nie zmaterializowała, ale nadal 
jest uwzględniana przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przez przedsiębiorstwa 
europejskie; wyraża poważne wątpliwości co do słuszności przyjęcia wymogu ogólnego 
zwiększenia intensywności handlu jako warunku kwalifikowania się do uzyskania 
pomocy państwa;

9. podkreśla, że stopniowemu wycofywaniu projektów związanych z wysoce 
zanieczyszczającymi paliwami kopalnymi powinno towarzyszyć tworzenie możliwości 
wspierania nowych, mniej emisyjnych technologii; apeluje do Komisji o większą 
elastyczność w przeprowadzanej przez nią ocenie pomocy państwa na wykorzystanie 
energii jądrowej, wodoru, zaawansowanych biopaliw oraz gazu ziemnego w przypadku, 
gdy zastępuje on bardziej emisyjne technologie;

10. wzywa Komisję do zapewnienia pewności prawa w odniesieniu do systemów wsparcia, 
które zostały już zatwierdzone w ramach dawnego systemu pomocy państwa; wzywa 
Komisję do zatwierdzania programów pomocy państwa na okres wystarczająco długi, 
aby uwzględnić ramy czasowe planowania i rozwoju odpowiednich projektów;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie.


