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Rada, w dniu 2 września 2011 r., oraz Parlament Europejski, w dniu 5 października 2011 r., działając na 
podstawie art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowiły zasięgnąć opinii Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej 

COM(2011) 483 wersja ostateczna – 2011/0210 (COD). 

Dnia 20 września 2011 r. Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego powierzyło przy
gotowanie opinii w tej sprawie Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej 
i Społecznej. 

Mając na względzie pilny charakter prac, na 475. sesji plenarnej w dniach 26–27 października 2011 r. 
(posiedzenie z 27 października) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyznaczył Michaela SMYTHA 
na sprawozdawcę generalnego oraz przyjął 87 głosami – 7 osób wstrzymało się od głosu – następującą 
opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 EKES zapoznał się z wnioskiem Komisji w sprawie 
zmiany rozporządzenia nr 1083/2006 dotyczącego pomocy 
zwrotnej i inżynierii finansowej, mającym na celu zapewnienie 
niezbędnej przejrzystości i zagwarantowanie pewności prawa. 

1.2 EKES popiera przedstawiony wniosek. 

2. Uzasadnienie 

2.1 W artykule 28 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1260/1999, które regulowało fundusze strukturalne 
i politykę spójności na lata 2000–2006, określono różne 
formy wsparcia dostępne w ramach funduszy strukturalnych 
UE, m.in. bezzwrotną oraz zwrotną pomoc bezpośrednią. 
W artykule 44 ogólnego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 w sprawie polityki spójności, określającym prze

pisy regulujące bieżący okres programowania (2007–2013), 
mowa jest o instrumentach inżynierii finansowej, ale brakuje 
w nim adekwatnego języka prawnego, który definiowałby 
pomoc, czy to zwrotną, czy bezzwrotną. 

2.2 Państwa członkowskie korzystają z pomocy zwrotnej 
dość powszechnie, co z pewnością jest efektem pozytywnych 
doświadczeń, jakie ze wsparciem tego typu miały one 
w poprzednim okresie programowania (2000–2006). 

2.3 Konieczna stała się w tej sytuacji zmiana rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 i uwzględnienie w nim ogólnej defi
nicji pomocy zwrotnej, a także – w odniesieniu do inżynierii 
finansowej – wyjaśnienie szeregu praktyk technicznych z racji 
tego, iż różne formy finansowania odnawialnego wykorzystuje 
się obecnie w szerszym wachlarzu działań niż tylko w zakresie 
inżynierii finansowej. 

Bruksela, 27 października 2011 r. 
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