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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie w sprawie znaczenia bezpośredniej pomocy publicznej jako narzędzia 
rozwoju regionalnego
(2004/2255(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt komunikatu Komisji Europejskiej na temat wytycznych w sprawie 
pomocy publicznej o przeznaczeniu regionalnym na lata 2007-2013,

– uwzględniając nieoficjalną wersję dokumentu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 
Komisji Europejskiej, poddaną pod dyskusję na pierwszym wielostronnym spotkaniu z 
ekspertami z Państw Członkowskich,

– uwzględniając art. 87 ust. 3 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 158 Traktatu WE,

– uwzględniając komunikat Komisji – Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2004)0107),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia\ 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Trzeciego raportu na 
temat spójności gospodarczej i społecznej1,

– uwzględniając cele Strategii Lizbońskiej,

– uwzględniając konkluzje Rad Europejskich z Barcelony i Göteborga, a szczególnie 
postanowienia, według których Państwa Członkowskie przystały na zmniejszenie 
poziomu pomocy publicznej w Unii Europejskiej i ograniczenie jej do tematów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, włączając spójność gospodarczą i społeczną,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2005),

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki pomocy publicznej uzupełniają się oraz że 
rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych i Wytyczne w sprawie Pomocy 
Regionalnej winny być tak zgodne jak to tylko możłiwe,

B. zważywszy, że pomoc publiczna ma wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną w Unii Europejskiej,

C. zważywszy, że większość Państw Członkowskich ograniczyła pomoc publiczną i 
zorientowała ją na cele horyzontalne, zgodnie ze strategią Unii Europejskiej, oraz że 
reorientacja zbieżna z celami polityki spójności jest mniej widoczna, jako że regionalne 
środki pomocowe uległy zmniejszeniu, 

D. mając na uwadze, że cel spójności powinien zostać wzmocniony poprzez wsparcie 

  
1 Dz. U. C 104 E/2004
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wymiaru terytorialnego,

E. mając na uwadze, że pomoc publiczna o przeznaczeniu regionalnym przewidziana na 
wspieranie rozwoju gospodarczego pewnych obszarów znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu powinna uwzględnić konieczność odpowiedniego zwiększenia strategicznej 
konkurencyjności gospodarczej danego regionu,

F. zważywszy, że Komisja, w trakcie dokonywania oceny efektów pomocy publicznej, 
powinna również wziąć pod uwagę całkowitą wartość pomocy publicznej (na osobę) w 
poszczególnych regionach,

G. zważywszy, że jedynie około 10% całości pomocy publicznej jest regulowane przez 
Wytyczne w sprawie Pomocy Regionalnej i że pomoc publiczna może być pozytywnym 
impulsem dla gospodarczego rozwoju w regionach słabiej rozwiniętych,

H. zważywszy, że zasady przyznawania pomocy publicznej powinny być w pełni przejrzyste, 
tak aby stanowiła ona sprawiedliwy instrument zrównoważonego rozwoju regionalnego i 
oferowała środki do prowadzenia analizy wpływu pomocy publicznej, pozwalając na 
wdrożenie zasady „lepszego wykorzystania pieniędzy”,

I. zważywszy, że w trakcie ustalania kryteriów i oceny skutków pomocy publicznej, w tym 
całości pomocy przyznanej danemu regionowi, należy posłużyć się szeregiem różnych, 
rozbudowanych i precyzyjnych wskaźników rozwoju regionalnego i konkurencyjności,

J. zważywszy, że wspieranie wzrostu i tworzenia miejsc pracy powinno być najważniejszym 
celem przyznawania pomocy regionalnej.

1. z zadowoleniem przyjmuje projekt komunikatu Komisji na temat wytycznych w sprawie 
pomocy publicznej o przeznaczeniu regionalnym na okres 2007-2013 r., którego 
zamiarem jest wspieranie rozwoju regionów znajdujących się w najniekorzystniejszej 
sytuacji;

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, w nowym okresie programowania 
należy pozostawić niezmienione limity wymiaru przyznawanej pomocy w stosunku do 
poprzedniego okresu, tj. 2000-2006, w przypadku dwóch pierwszych kategorii regionów, 
o których mowa w art. 87 ust. 3;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 a, podczas gdy szczególna uwaga ma być zwrócona na warunki 
charakterystyczne dla poszczególnych regionów;

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia przemysłowe, 
regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej wysunięte na północ regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej wymieniona 
rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej 
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przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które stosuje się w 
stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z ogólnymi przepisami 
dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co najmniej do 30 grudnia 
2009 r.

6. popiera zamiar Komisji, by zweryfikować sytuację regionów efektu statystycznego w 
2009 r. i wnosi o utrzymanie ich statusu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. a jeżeli ich 
sytuacja gospodarcza, mierzona w stosunku do średniego PKB w UE, nie polepszy się w 
porównaniu z 2006 r.;

7. docenia zamiar Komisji, by posłużyć się wskaźnikiem zatrudnienia jako pomocniczym 
wskaźnikiem obszarów kwalifikujących się, który ma być określony przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z zapisami art. 87 ust. 3 lit. c;

8. Z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe poszerzenie obszarów kwalifikujących się na 
podstawie statutu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c, który pokrywa 6,7 % 
społeczeństwa Europy-25, zgodnie z limitami krajowymi określonymi przez Komisję oraz 
z wzięciem również pod uwagę istniejących między regionami różnice w poziomie 
zatrudnienia;

9. potwierdza, że każda pomoc regionalna, która jest przedmiotem derogacji zgodnie z art. 
87 ust. 3 lit. c musi być częścią spójnej i zintegrowanej polityki regionalnej Państw 
Członkowskich;

10. zwraca się do Komisji o zapewnienie, by poprzez zastosowanie zasady partnerstwa 
właściwe władze regionalne mogły traktować w sposób priorytetowy projekty 
inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla ich regionów, jak zostało to przewidziane w 
projekcie wytycznych;

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie w celu zagwarantowania, by żadne Państwo Członkowskie nie utraciło 
więcej niż 50% części społeczeństwa, która utrzymuje pomoc w latach 2000-2006;

12. zauważa, że zwłaszcza w kontekście wycofywania pomocy związanego z regionami 
efektu statystycznego, gospodarcze wskaźniki regionalne powinny być sprawdzone po 
trzech latach po wejściu w życie nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej 
(RAG) oraz że na podstawie przeprowadzonej rewizji wskaźników powinna zostać 
przeprowadzona ponowna klasyfikacja regionów w różnych kategoriach, jeżeli okaże się 
to konieczne, w oparciu o rozmiary udzielanej pomocy;

13. wyraża swoje zadowolenie z powodu projektu Komisji, by zezwolić Państwom 
Członkowskim na przyznawanie pomocy publicznej o przeznaczeniu regionalnym w celu 
zaradzenia szczególnym problemom gospodarczym, z włączeniem zlokalizowanych 
różnic regionalnych, poniżej poziomu NUTS III, które wyrażają się w niższym PKB, 
wyższym wskaźniku bezrobocia lub innych uznanych wskaźnikach gospodarczych, 
poprzez przyznanie możliwości udzielania pomocy publicznej również dużym 
przedsiębiorstwom. Z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście fakt przyznania 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla MŚP;

14. rozumie, że dostateczna pomoc operacyjna dla regionów o trwałych niekorzystnych 
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uwarunkowaniach przyrodniczych lub demograficznych jest właściwym sposobem na 
uzupełnienie pomocy inwestycyjnej w tych regionach i z zadowoleniem przyjmuje 
elastyczność przyznaną Państwom Członkowskim w tej dziedzinie;

15. oczekuje od Komisji rozpatrzenia możliwości przyznania odpowiedniej dodatkowej 
pomocy operacyjnej regionom o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, 
geograficznych lub demograficznych;

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia przez Komisję efektywnego wskaźnika 
maksymalnej różnicy pomocy w odniesieniu do regionów przyjmujących pomoc i 
graniczących z regionami uzyskującymi pomoc w większym wymiarze bez uciekania się 
do obniżania limitów przyznawanej pomocy dla obszarów uzyskujących większe 
wsparcie;

17. docenia fakt przyznania Państwom Członkowskim przez Komisję możliwości 
przydzielenia MŚP istotnych dodatkowych środków pomocy państwa o przeznaczeniu 
regionalnym;

18. uważa również, że w wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej powinny zostać 
należycie uwzględnione różnice terytorialne tak, aby nie naruszyć celu spójności;

19. wzywa zatem Komisję do dodatkowego podniesienia limitów wymiaru pomocy 
publicznej tak, aby wziąć pod uwagę regionalny element składowy na korzyść uboższych 
regionów, w przypadku, gdy pomoc publiczna jest przydzielana na podstawie nowych 
wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej. Te dodatkowe środki w ramach pomocy 
horyzontalnej powinny być zróżnicowane odpowiednio do kategorii wymiaru pomocy 
regionalnej określonych w art. 41-46 projektu wytycznych dotyczących pomocy 
regionalnej;

20. popiera zaproponowaną przez Komisję definicję pierwotnej inwestycji i w szczególności 
rozróżnienie pomiędzy kwalifikującymi się wydatkami MŚP i dużych firm, jak 
przewiduje ust. 31 i kolejne ust. wytycznych w sprawie pomocy regionalnej;

21. przyjmuje z zadowoleniem fakt przyznania przez Komisję, że forma pomocy regionalnej 
może być zmienna i zwraca się do Komisji o przeprowadzenie studium oceniającego, jaki 
rodzaj pomocy publicznej wydaje się najbardziej korzystny dla rozwoju regionalnego i 
niesie mniejsze ryzyko zagrożenia konkurencji;

22. z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji dotyczącą wymogu, aby kwalifikujące się 
wartości niematerialne i prawne musiały pozostawać w kwalifikującym się regionie, co 
zostanie zapewnione poprzez szereg warunków określonych w ust. 53 projektu 
wytycznych na okres 2007-2013;

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa i degresywna pomoc operacyjna będzie 
nadal przyznawana regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a pod warunkiem, że jej 
przeznaczeniem będą jasno określone problemy związane z rozwojem regionalnym oraz 
że będzie ona proporcjonalna;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu będą 
nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową, jeżeli będą one spełniać pewne 
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obiektywne kryteria zgodnie z ust. 79 projektu wytycznych;

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak najbardziej wysunięte na północ regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

26. z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia przez Komisję maksymalnego procentu 
całości pomocy publicznej, który może być przyznany dużym firmom na niektóre 
niematerialne projekty inwestycyjne w celu ograniczenia maksymalnej wartości 
przyznawanych im funduszy w stosunku do ogółu inwestycji;

27. podkreśla, że wymóg podtrzymywania inwestycji wspieranych przez pomoc publiczną w 
danym regionie powinien być zgodny z zasadami Funduszy Strukturalnych;

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że obowiązek podtrzymania inwestycji w tych regionach 
został ogólnie ustalony na okres co najmniej pięciu lat oraz że podejście do niego jest 
elastyczne na tyle, aby nie przeszkodzić w wymianie instalacji i wyposażenia, które stało 
się już przestarzałe w ciągu pięcioletniego okresu z powodu szybkich zmian 
technologicznych, pod warunkiem utrzymania rozwoju gospodarczego w danym regionie;

29. przyjmuje do wiadomości możliwość, jaką dysponują wobec MŚP Państwa 
Członkowskie, polegającą na zmniejszeniu niniejszego okresu pięciu lat do najmniej 
trzech lat celem utrzymania inwestycji lub utworzonych miejsc pracy;

30. wzywa Komisję do określenia szczegółowych zasad odzyskiwania pomocy w przypadku, 
gdy wyżej wymienione zobowiązania nie będą respektowane;

31. podkreśla, że wszystkie sektory gospodarcze powinny być traktowane na równi, oraz że 
między wszystkimi odpowiednimi instrumentami prawnymi powinna być zachowana 
równowaga;

32. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by w trosce o uproszczenie i przejrzystość 
włączyć do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na okres 2007-2013 zapisy 
Wielosektorowych Ram na 2002 r. (MSF-2002);

33. przestrzega, że propozycja Komisji dotycząca oparcia wartości procentowej maksymalnej 
pomocy na wysokości pomocy brutto (w odróżnieniu od poprzedniego okresu, w którym 
uwzględniono, poprzez formułę ekwiwalentu dotacji netto (EDN), różne systemy 
podatkowe) może zwiększyć różnice w pomocy, o jaką będą mogły ubiegać się 
przedsiębiorstwa w różnych Państwach Członkowskich, doprowadzając do zaniedbania 
kryterium spójności;

34. wzywa Komisję rozpatrzenia sposobu wykorzystania formuły EDN w celu oszacowania 
rzeczywistego wpływu pomocy publicznej na rozwój regionalny;

35. przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący rozszerzenia blokowych wyłączeń z 
wymogu wcześniejszej deklaracji w przypadku przejrzystych form regionalnej pomocy 
inwestycyjnej i zaleca, by górny pułap wyłączeń blokowych uwzględniał inflację;
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36. oczekuje, że zasady dotyczące wyłączeń blokowych zostaną ustalone przez Komisję w 
sposób prosty i przejrzysty oraz że jednocześnie zostanie ustanowiony przez Komisję 
odpowiedni mechanizm kontroli, który zapobiegałby nadużyciom wyłączeń blokowych;

37 docenia zamiar Komisji, by polepszyć przejrzystość pomocy publicznej o przeznaczeniu 
regionalnym w rozszerzonej Unii i popiera ideę łatwego dostępu wszystkich 
zainteresowanych stron do pełnego tekstu wszystkich stosowanych w UE systemów 
regionalnej pomocy;

38. dziękuje Komisji za wzięcie pod uwagę opinii Parlamentu Europejskiego w trakcie 
konsultacji, której rezultatem jest opracowanie projektu wytycznych, o których mowa w 
niniejszej rezolucji;

39. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz Komitetowi Regionów.


